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Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do
konca avgusta 2015 vaše prispevke, da jih bomo lahko
objavili v septembrski številki časopisa. Gradiva nam
pošljite po elektronski pošti na e-naslov: info@selnica.
si ali na naslov slobodan.tatalovic@selnica.si s pripisom
za Selniške novice. Seveda pa lahko prinesete svoje
prispevke, zapisane na CD ali na ključek. Zaželeno je, da
so le-ti opremljeni s fotografijami primerne kakovosti.
Vašega sodelovanja smo zelo veseli. Še posebej nas
veseli, da svojim prispevkom prilagate tudi kvalitetne
fotografije. S tem seveda prispevate k dvigu kvalitete
oziroma prepoznavnosti našega časopisa.
Do sedaj smo vas v vsaki številki časopisa pozivali, da
nam tudi tisti, ki niste najbolj vešči dela z računalniki
in digitalno fotografijo, pošiljate svoje prispevke in da
najdete nekoga, ki vam bo le-te pretvoril v elektronsko
obliko. V tej smeri je narejen velik korak.
K temu lahko dodamo – le tako naprej. Tudi v bodoče
bomo veseli vsakega vašega prispevka in vsakega bomo
z veseljem objavili.
Uredništvo
SELNIŠKE NOVICE so javno glasilo Občine Selnica ob Dravi.
Izdajatelj: Občina Selnica ob Dravi | Odgovorni urednik: Slobodan Tatalovič |
Uredniški odbor: dr. Terezija ZORKO, Darja SLIVNJAK, Janez URBAS, Katja grabrovec | Lektoriranje: Dr. Terezija ZORKO | Oblikovanje in priprava na tisk, tisk: Agencija NOVELUS, d.o.o. | Naklada: 1600 izvodov | Glasilo je vpisano v razvid medijev
Ministrstva za kulturo. | Javno glasilo Občine Selnica ob Dravi prejmejo brezplačno
vsa gospodinjstva ter javne institucije in zabodi na območju občine Selnica ob
Dravi. Posamezni izvodi se dostavijo sosednjim občinam in javnim knjižnicam. |
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov, sprememb naslovov in razporejanja prispevkov glede na aktualnost vsebin. | Slika na naslovnici: Foto Anka
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HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA
Spoštovane občanke,
spoštovani občani.
Prepričan sem, da bo nova pridobitev,
Hram kulture Arnolda Tovornika, za
naše ljudi pomenila dodano vrednost
in da jo bomo čim prej sprejeli za
svojo. Beseda Hram ima več pomenov
in vsakdo si jo lahko razlaga po svoje.
Izvorno je praslovanska beseda, ki
je prvotno pomenila: hiša, zgradba,
šotor, tempelj. Ko nam je bilo
najteže, smo se zatekli k besedi in
pesmi. Beseda nam pomaga, da ves
čas ohranjamo slovenski jezik, ki je
temelj za obstoj naroda, s pesmijo
pa izražamo svoje razpoloženje in
občutke, ki se jih z besedo ne da
izraziti. Z njo izražamo tako ljubezen,
žalost kot tudi veselje.
Čeravno radi rečemo, da imamo
Slovenci večino pesmi in tekstov z
žalostno vsebino, smo narod, ki se
rad veseli, proslavlja svoje dosežke
in zgodovinske zmage. Menim
pa, da nam manjka predvsem
samospoštovanja in priznanja, da je
lahko nekdo boljši, drugačen ali bolj
uspešen. V družini evropskih narodov
smo spoštovani in cenjeni, slovenski
jezik pa spada tudi med uradne
jezike Evropske unije. Da imamo
svojo domovino, da smo priznana in
spoštovana država s svojim jezikom,
je privilegij, ki ga marsikateri narod
nima. Veliko držav je novih, s kratko
zgodovino ali pa celo brez nje,
Slovenci pa že kar veliko stoletij
živimo v tem okolju. Mogoče se celo
premalo zavedamo teh dejstev. Zato
bodimo ponosni na to, kar smo, in
spoštujmo zgodovinska dejstva tako
v dobrem kot v slabem. Če želimo, da
bomo še dolgo prisotni na zemljevidu
Evrope, je pomembno, da ohranimo
slovensko besedo in pesem. To pa
lahko storimo s tem, da se družimo,
sodelujemo in ohranjamo dramske

predstave, predvsem komedije.
Na Slovenskem lahko prikažemo
koncerte in igre zelo razgibano, saj
imamo veliko narečij, ki so posebnost
in kot takšna bogastvo našega
naroda. Tudi zato ali predvsem
zaradi tega je bila naša prioriteta
zadnjega obdobja, da po letu 1938,
ko so takratni prebivalci naših
krajev postavili kulturni dom, tudi
mi postavljamo Hram kulture, ki
vključuje knjižnico. Skupno odločitev
smo sprejeli pred približno petimi leti,
zato se zahvaljujem članom bivšega
kot tudi sedanjega občinskega sveta
za njihovo skoraj večinsko podporo.
Ves ta čas je tudi občinska uprava
sledila zastavljenim nalogam. Nova
pridobitev pa seveda ni namenjena
samo naši generaciji, ampak predvsem
naslednjim rodovom. Stari kulturni
dom, Slomškov dom, je našim ljudem
služil veliko desetletij, zato se sedaj, ko
je lastnik Slomškovega doma Župnija
svete Marjete v Selnici ob Dravi,
zahvaljujem župniku gospodu Francu
Pečniku, da je občini, predvsem
pa našim kulturnim društvom
omogočil, da so svoje aktivnosti
nemoteno izvajali in predstavljali.
Pričakujem, da bomo tudi v bodoče
vzorno sodelovali. Nahajamo se na
lokaciji med osnovno šolo, vrtcem in
gasilskim domom, tu je našel svoje
mesto naš Hram kulture.
Pridobitev bo namenjena predvsem
medgeneracijskemu
druženju
lokalnega
prebivalstva,
sklopu
prireditev ob kulturnih in družabnih
dogodkih, razstavam, sprejemom ter
knjižnični dejavnosti. Namen je bil,
da zagotovimo sodobne prostore, ki
bodo omogočali izvajanje kvalitetnih
kulturnih prireditev od iger, koncertov
do družabnih in izobraževalnih
dejavnosti. Pričakujemo tudi, da
bo Hram kulture postal dom vsem

Foto: Sedovšek
našim društvom in večini občank in
občanov. Objekt predstavlja zagotovo
pomembno investicijo v pomenu
družbenega in socialnega standarda
naše občine. Selnici ob Dravi pa
smo s tem omogočili, da bo lahko na
področju kulture, izobraževanja kot
tudi bralnih navad konkurenčna v
širši regiji. Delovni naslov se je glasil;
Kulturno-informacijski in turistični
center s knjižnico, in to zato, ker smo
želeli že v naslovu predstaviti njegovo
vsebino. Z umestitvijo knjižnice v naš
hram bomo otrokom in krajanom
zagotovili knjižnične storitve ter
večjo dostopnost do knjig in drugega
gradiva. Knjižnica je za vsak kraj
pomembna tudi zato, ker pomeni
center
vseživljenjskega
učenja,
informacijsko središče in tudi center,
kjer se bomo ljudje srečevali.
S knjižnico bodo tako ustvarjeni
pogoji za različne vsebine in
programe, ki bodo razveseljevali tako
otroke, mladino in starejše občanke in
občane. Dovolite mi, da predstavim
nosilce izvedbe naše pridobitve:
idejna rešitev Styria Arhitektura,
d.o.o. - gospod David Mišič, gradnja
podjetje Invec Remacon, d.o.o. - gospa
Dora Husakovič, oprema podjetje
Lesnina Oprema, d.d. - gospod
Boštjan Menciger, scenska oprema
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podjetje TSE, d.o.o.- gospod Ivan
Kovše, nadzor Inženiring biro, d.o.o.gospod Igor Špolar in nenazadnje
gospod, ki je bil ves čas poteka del
na naši pridobitvi, vodja gradbišča
gospod Jože Lorbek.
V naših krajih se je rodil dramski
umetnik Arnold Tovornik, tako da je
dramska igra vseh zvrsti pri nas že
dolgo doma. Zelo smo ponosni na
umetnika, zato smo tudi v njegovo
čast in spomin poimenovali naš
kulturni hram po njem . V naslednjem
letu bomo praznovali 100. obletnico

njegovega rojstva. To naš že sedaj
bogati in veseli v pričakovanju
kulturnih aktivnosti v naslednjem
letu.
Da bo hram kulture izpolnjeval svoje
poslanstvo, me spodbuja dejstvo, da
smo uspeli pritegniti široko množico
domačinov, od profesionalcev do
amaterjev, ki sodelujejo pri današnji
otvoritvi. Sodelujoči so večinoma
iz naše občine, seveda pa vsi ne
živijo v Selnici, svoje znanje, izkušnje
in umetniško žilico prestavljajo
brezplačno, tako da se vsem
zahvaljujem. Moram pa vsekakor

pohvaliti tiste posameznike, ki so bili
odgovorni za zasnovo in organizacijo
prireditve: Vito Pajančič, Rok Berdinek,
Stanka Breznik, Janko Lisjak ter
scenarist in režiser Boris Bezić.
Zaželimo našemu hramu kulture, da
se bo z nami čim bolj zlil ter svoje
poslanstvo izpolnil v največji meri.
Naj nam prek kulture, izobraževanja
in druženja še dolgo omogoči
ohranjanje slovenstva v tem delu
Evrope.
Župan Jurij LEP

BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA
Narava se je prebudila – seveda, saj
je prišla pomlad. Kot vsako pomlad
moram tudi tokrat povedati, da je
naenkrat vse ozelenelo, češnje so
zacvetele in vsako leto zapišem počutimo se kar malo bolj veselo in
vedro kljub dokaj temačni realnosti,
ki nas obdaja v naši državi. Aprila in
maja so se na bolj odročnih predelih
občine, v Gradišču na Kozjaku, pri Sv.
Duhu na Ostrem vrhu in na Slemenu,
zgodili zbori občanov, na katerih so
tamkajšnji prebivalci izvolili nove
vaške odbore. Na teh zborih pa so
se znova pokazale pomanjkljivosti,
ki otežujejo ljudem življenje na teh
področjih. Poleg slabih cest in zelo
slabega signala za mobilno telefonijo
še posledična nezmožnost uporabe
interneta. Občina je že ničkolikokrat
prosila
distributerje
mobilne
telefonije in interneta, da naj vendarle
nekaj ukrenejo, da se stanje na teh
področjih izboljša. Zmeraj je dobila
odgovor, da na našem področju ni
načrtovanih nobenih novih investicij
– in zadeva je za Telekom Slovenije
končana. Zares se nekateri obnašajo
kot država v državi. A vseeno bo za
izboljšanje signala mobilne telefonije
in za možnost uporabe interneta
treba nekaj storiti.
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Tudi praznovanje prvega maja je za
nami. Postavili smo majska drevesa
in zakurili kresove. Sindikalni voditelji
so imeli govore, mediji vseh vrst so
na široko poročali in razpravljali o
pomenu tega praznika. Pridružili
so se jim tudi nekateri politiki. Vsi,
prav vsi so ugotavljali, da je položaj
delavstva zelo slab. Tako slab, da se
v nekem smislu vračamo na nivo iz
devetnajstega stoletja. Ob tem imam
vtis, da je bila večina govorcev celo
iskrena. Problem pa je v dejstvu, da
kljub vsemu nihče ne naredi ničesar,
da bi se stanje začelo izboljševati. Da
bi bilo manj izkoriščanja, da bi bile
plače poštene in redne, da bi bilo manj
demagogije delodajalcev in raznih
zbornic, ki v delavcu še vedno vidijo
le sredstvo za doseganje dobičkov.
Kot da je delavec neki predmet, ki ga
je pač potrebno čim bolj izkoristiti. In
dodal bom še misel, ki sem jo enkrat
že zapisal - neverjetna človeška
pogoltnost in grabežljivost sta ob
zakonodaji, ki to omogoča, pripeljali
do zloma socialne države.
Tokratna priprava Selniških novic je
potekala dolgo. Potekala je dolgo
zato, ker smo se za to tako odločili.

Pri tej odločitvi nas je vodila
misel, da nekaterih dogodkov,
ki so se zgodili, ne gre zamuditi
in o njih poročati šele v jesenski
številki našega glasila. Zgodila
se je živa veriga, ko so se knjige
iz občinskega depoja na takšen
način prenesle v novo selniško
knjižnico, zgodila se je otvoritev
novega Hrama kulture in zgodila
se je slavnostna seja občinskega
sveta, na kateri so najzaslužnejše
občanke in najzaslužnejši občani
prejeli priznanja za svoje delo. Le
dan po otvoritvi novega Hrama
je bil tu vsakoletni koncert PD
Pavza, bila pa je tudi podelitev
Zlate vrtnice, na kateri vsako leto
podelijo priznanja in Zlato vrtnico
tistim, ki z ljubeznijo in neutrudno
skrbijo, da je naš kraj lepši. Vse
to so bili glavni razlogi, da smo z
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izdajo te številke Selniških novic
počakali do konca maja. Pričujoča
številka našega glasila je zato
tokrat tudi precej bolj obsežna,
kot so Selniške novice sicer. Že
kar hitro ste, spoštovane sodelavke
in sodelavci-dopisnice in dopisniki,
začeli pošiljati svoje prispevke tudi vi,
in tudi mimo njih nismo mogli.
V tej številki pišemo o marsičem.
Poleg nagovora župana Jurija LEPA
in besed moje malenkosti boste v tej
številki našli še obilico pisane besede
in fotografij o že prej omenjenih
dogodkih, v tem smislu je tukaj tudi
prispevek Mariborske knjižnice o
veliki pridobitvi za naš kraj – gre za
novo in zelo sodobno opremljeno

knjižnico. Turistično društvo Selnica
ob Dravi predstavlja svoj program
dela in piše o podelitvi zlate vrtnice,
Bernarda KOREZ piše o češnjevem
drevoredu in o udeležbi TD na sejmu
Alpe-Adria. Mariborski vodovod
predstavlja kakovost pitne vode,
PGD Selnica ob Dravi predstavlja
svoje aktivnosti, pišemo tudi o tem,
da se gradnja kanalizacije in čistilne
naprave bližata koncu, in Kmetijska
zadruga nas spomni na dejstvo, da
je že 70 let med nami. Kot zmeraj nas
z jezikovnimi drobtinicami obdari
dr. Zinka ZORKO, Osnovna šola
Selnica ob Dravi nas seznani s svojimi
aktivnostmi v centralni šoli in na obeh
podružnicah pa tudi z delom v vrtcu.
Nekatere aktivnosti šole in vrtca pa

tudi nekaterih društev segajo še v
predbožični čas, a jih zaradi narave
našega glasila objavljamo šele sedaj.
Mag. Srečko F. KROPE predstavlja
novo lovsko učno pot, oglasili so se
tudi selniški karateisti in ruški veterani.
Podjetje Soven predstavlja svoje
izdelke, Društvo Most svoje aktivnosti,
pišemo pa tudi o koledovanju in o
koncertu MPD Sv. Marjete. Tu sta
še prispevka Zdenke GRADIŠNIK in
Dragice PODMENIK. Predstavljamo
vam devetdesetletnike, objavljamo
nekaj reklamnih sporočil in, seveda,
tu je še obvezna nagradna križanka.
Vaš urednik,
Slobodan TATALOVIČ

ODPRTJE HRAMA KULTURE V SELNICI OB
DRAVI

Foto: BK TV
V petek, 15. maja 2015, so v Selnici
ob Dravi odprli težko pričakovan
kulturno- informacijsko turistični
center, ki so ga poimenovali Hram
kulture Arnolda Tovornika. Poleg

dveh dvoran v njem najdemo
turistično pisarno, kavarno in
knjižnico. To je po besedah župana
Jurija Lepa zelo velika pridobitev za
občane, saj so Selničani doslej morali

po knjige v sosednje občine. Sinoči
pa so v “duhu” predstave “Zadnja vaja”
vseh udeleženih, snovalcev kulture,
in znanih umetnikov (domačinov)
zasnovali in slavnostno odprli vrata
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hramu kulture. V tem smislu je
izzvenel uvodni avizo – pesem Zorana
Perkuša »Tam nekje daleč.«.
Po besedah župana Jurija Lepa so na
projektu začeli delati pred petimi leti,
odločitev za izgradnjo novega doma
pa je padla potem, ko so morali prejšnji
kulturni dom vrniti Cerkvi in tako so
ostali brez ustreznega prireditvenega
prostora. Tako so konec leta 2013
podpisali pogodbo z izvajalcem
gradbenih del Invec Remacon iz
Logatca in pričeli gradnjo. Nov kulturni
dom – Hram kulture so umestili na
travnik med Gasilskim domom, vrtcem
in šolo tik ob regionalni cesti med
Mariborom in Dravogradom.
Po besedah selniškega župana Jurija
Lepa je v prvi vrsti Hram namenjen
krajanom,
medgeneracijskemu
druženju prebivalcev selniške kakor
tudi sosednjih občin. Eden ključnih
namenov gradnje je bil namreč skupno
organiziranje prireditev regionalnega
pomena. Objekt, ki je odraz sodobne
arhitekture in grajen po najnovejših
normativih ter standardih, bo služil
kot Hram kulture tako sedanjim kot
prihodnjim generacijam, ki živimo
in delujemo v obmejnem območju
s sosednjo Avstrijo, in predstavlja
eno največjih investicij v zadnjih
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desetletjih za občino: “Investicija je
stala 3,8 milijona evrov, od tega smo
1,8 milijona evrov pokrili z evropskimi
sredstvi. Zadnja štiri leta smo varčevali,
da smo lahko izpeljali to investicijo,” je
pojasnil Jurij Lep.
V kulturnem duhu ob predstavi Zadnja
vaja, ki jo je režiral Boris Bezić, je k izvedbi
predstave
povabil
profesionalne
in ljubiteljske igralce, plesalce ter
glasbenike iz lokalnega okolja ter
navdušil obiskovalce v nabito polni
dvorani, ki je pokala po šivih. Kot pravi

Bezić, je bilo časa za program le dober
mesec dni, a jim je s skupnimi močmi
uspelo. “V predstavo je bilo vpetih več kot
170 ljudi, vseh nas sodelujočih pa več kot
200,” je pojasnil Bezić.
Konec slovesnosti ob odprtju je
zaznamoval tudi koncert Vlada
Kreslina in Malih Bogov.
Povzeto po BK TV.
Fotografije: Foto Anka in BK TV
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SODELUJOČI PRI ODPRTJU HRAMA
KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA
GLEDALIŠKO MULTIMEDIJSKA PREDSTAVA
ZADNJA VAJA

ČASTNA STRAŽA – PGD Selnica ob Dravi in PGD Slemen

IN GASILCI V PREDSTAVI – PGD Selnica ob Dravi in PGD Slemen

Alen LEP, Alen RAUH, Alenka
ŠKERBINEK, Aljajdin GANIU, Andreja
ŠRAJ, Andreja ZAKONJŠEK KRT, Ana
ROJ, Ana VODNIK, Andreja ROBIČ, Anita
VAVH, Boris BEZIĆ, Boštjan LESJAK,
Črtomir GRAHOR, Damjana OČKO,
Dejan RAKOVIČ, Dušan POKERŽNIK,
Ervin ŠTEGER, Eva ROJ, Franc
GORENŠEK, Franc MAČEK, Gala OČKO,
Gosia OBARA, Grega GORENŠEK, Jaki
JURGEC, Jan LOVŠE, Jani DOLINŠEK,
Janko LISJAK, Jasna ŠTEGER, Jernej
KRIVIC, Jurij LEP, Karmen HLADE,
Katja FOJTL, Klemen ŠTEGER, Ksenija
ŽAVCER, Maja ŠKERBINEK, Marija
GORENŠEK, Martina GOLJA, Martina
MAURIČ LAZAR, Maruša VRŠNIK,
Maša BERDINEK, Matevž DOBAJ, Miha
ŠTRUC, Milka PUŠNIK BRUDERMAN,
Mischel MALINIĆ, Naja VERHOVČAK,
Neven BEZIĆ, Nika MAUČNIK, Niko
PODLESNIK, Nina HOMER, Olga
PEČENY, Ožbej OČKO, Polonca
PERKUŠ, Rene HLADE, Rok BERDINEK,
Sara POKERŽNIK, Saša GERŽELJ
DONALDSON, Sergej DEŽELAK, Stanka
BREZNIK, Taja GRIL, Tanja BEZIĆ, Timi
MOŽIČ, Tina VRBNJAK, Tine ŠTEGER,
Urban TIŠLER, Urban PERŠE, Vili
ŠKERBINEK, Vito PAJANČIČ, Zdravko
MARIN, Žan VRZEL, Žana BRUNŠEK.
AVTOR UVODNE SKLADBE – »Tam nekje daleč«:
Zoran PERKUŠ

FOLKLORNA SKUPINA
JABOLKO

FOLKLORNA SKUPINA JABOLKO – Harmonikar: Andrej HARTMAN

Mentorici: Andreja ROBIČ, Nataša
JAVORNIK
Adrian BUČAR, Alja HADNER, Ema
KRAUTBERGER, Eva ŠTELCER, Grega
GRAJFONER,
Julija
GRUŠOVNIK,
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Katarina ČOBEC, Lana KRANER,
Lana TERTINEK, Lara JAVORNIK,
Lucija KURE, Nika BOHINEC,
Nika ŠTELCER, Patricija CEBEK,
Sara TOPOLNIK SLATINEK,
Staša VAGNER, Taja VRBOŠT,
TIA JAUNIK, Tia MOŽIČ, Zala
ZAMOLO, Zoja LIPOVNIK, Zoja
ZAMOLO, Žana ŠUMER.

POVEZOVANJE – Marija in Franc GORENŠEK

FANFARE
Zborovodja: Dejan RAKOVIČ
Andraž VERGLES, Benjamin
VERGLES, Dominik FELIČ, Grega
GORENŠEK, Leon POKERŽNIK,
Rene HLADE, Simon ŠTELCER.

LJUDSKE PEVKE

FANFARE
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Jaki JURGEC
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GRADIŠČE NA KOZJAKU
Zborovodkinja: Maksimiljana
HARTMAN
Janja VILTUŽNIK, Klara
VILTUŽNIK, Lojzka ŽUPANEC,
Marija HARTMAN, Maksimiljana
HARTMAN, Tončka VILTUŽNIK.

LJUDSKE PEVKE GRADIŠČE NA KOZJAKU

MARUŠEKI
Benjamin PERKUŠ, Franc
GORENŠEK, Jernej KOSMAČIN,
Maruša VRŠNIK.

MARUŠEKI

KUD ARNOLD
TOVORNIK MEŠANI
PEVSKI ZBOR SVETA
MARJETA
Zborovodkinja: Marina PINTER
Angela KROŠLIN, Anita VAVH,
Anton KRAJNC, Anton ŠTRUC,
Antonija
KOŠAN,
Branko
ŠKRABL, Darinka MAUČNIK,
Ivana TIŠLER, Jana HOJNIK,
Katica HARTMAN, Kristina
LEŠNIK, Lucija GRAHOR, Renata
HERIC, Tatjana JAMNIK.

KUD ARNOLD TOVORNIK MEŠANI PEVSKI ZBOR SVETA MARJETA
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MLADINSKI PEVSKI
ZBOR OŠ SELNICA OB
DRAVI
Zborovodkinja: Marinka ŠOBER
Alja BEDENIK, Alja HADNER,
Barbara
ROBIČ,
Brina
VOLMAJER, Eva TERGUŠEK, Gaja
MAJŠTER, Gala OČKO, Jerneja
TOPLAK, Jure ROJ, Katarina
PEC, Lara ZOREC, Larina ZORKO,
Larissa MRAVLAK KRIVOKAPIĆ,
Maja KARČOVNIK, Marija KRIČEJ,
Nik MORI, Nika BOHINEC, Nika
ŠTELCER, Nike MORI, Nuša
HLADE, Pia ZADRAVEC, Taja
VERBOŠT, Tinkara STRMŠNIK,
Zoja LIPOVNIK, Špela KOJC.

MLADINSKI PEVSKI ZBOR OŠ SELNICA OB DRAVI

OBRTNIŠKI PEVSKI
ZBOR KULTURNEGA
DRUŠTVA PAVZA
Zborovodja: Gregor ZAVEC
Dirigent: Evgen BIBIANKO
Aleksander SILA, Benjamin
PERKUŠ, Boris RAUH, Damijan
ŠTEGER,
Daniel
OSANIČ,
Darko ŽUNKO, Dušan CEBIN,
Franc
GORENŠEK,
Jadran
RUDEC, Janko STOJKOVIĆ, Jurij
LEP, Marjan DOBAJ, Marjan
KUKOVIČ, Marko MORI, Milan
KURE, Primož MAUČNIK, Primož
RAJH, Rudi VAVH, Silvo FABJAN,
Srečko ROJ, Vincenc DEŽELAK,
Vincenc STERNAD.

OBRTNIŠKI PEVSKI ZBOR KULTURNEGA DRUŠTVA PAVZA

PEVSKI ZBOR LIPA Sv.
DUH NA OSTREM VRHU
Zborovodkinja: Darinka MAČEK
Andreja
PUŠNIK,
Barbara
SIVEC, Darinka MAČEK, Dragica
KRAMPL, Eva TACER, Karin
GRADIŠNIK, Kristina LESJAK,
Lojzka PUŠNIK, Majda SIVEC,
Marija BAGARI, Polonca SIVEC,
Sonja DOJNIK.

PEVSKI ZBOR LIPA Sv. DUH NA OSTREM VRHU
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KULTURNO DRUŠTVO
PAVZA S SEKCIJAMI
MLADINSKO DRUŠTVO
BAKHEROS
OBČINA SELNICA OB
DRAVI
OSNOVNA ŠOLA
SELNICA OB DRAVI
VRTEC OŠ SELNICA OB
DRAVI
Grega GORENŠEK

Andreja ŠRAJ

Aljaž FOJTL, BAS
PRODUCTION, Igor
TOVORNIK, LUTKOVNO
GLEDALIŠČE LJUBLJANA,
Mojca KREFT, CEZAM

RAZSTAVA
ROČNODELSKIH
IZDELKOV V AVLI
ROČNODELSKO
DRUŠTVO MARJETICE:
LUTKE – Martina MAURIČ LAZAR

PIHALNA GODBA RUŠE

Matevž DOBAJ in Karmen HLADE

Alenka GRUŠOVNIK, Alenka
RIŽNER, Ana COSIĆ, Angelca
LEPEJ, ANICA GRUŠOVNIK, Cilka
JARC, Darka STUKOVNIK , Emica
JARC, Fanika OSTERC, Jožica
VEZOVNIK, Lucija ŠOPINGER,
Majda KRIVEC, Majda ZAJFRID,
Marica BREZOČNIK, Marija
HLADE, Marinka PLEVNIK,
Metka KRAMPL, Micika CAFUTA,
Tatjana JURŠE, Tinka RAUŠL,
Tončka DUGONIK, Tončka
MOŽIČ, Vida LEŠNIK, Zdenka
BRUNŠEK.

RAZSTAVA SLIK V AVLI
Andrej VIHER, Blanka GRIČNIK,
Bojan
FEKONJA,
Božo
KRIVOKAPIČ, Branko POČKAR,
Branko PUŠNIK, Darja ŠPES,
Janko LISJAK, Jože ŠINKOVEC,
Karla DOBAJ, Katarina VINKO,
Maksimiljan STERNAD - MILČ,
Maruša VRŠNIK, Nada HÖLZL,
Tadeja VRABER, Tinca LEŠNIK.
Tina VRBNJAK

RAZSTAVA SLIK V AVLI
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Ton: Iztok KOLOŠA
Luč: Žiga KRANJC, Niko
PODLESNIK
Tehnik na odru: Žan KRANJC
Posebni efekti: Ferdidand COBL
PRENOS IN SNEMANJE: BK TV
Kamera: Miha JAKIN, Uroš
ZORMAN, Jure VRČKO
Režija: Boštjan LESJAK
Po podatkih BK TV in
sodelujočih povzel:
Slobodan TATALOVIČ
Fotografije: Foto Anka in
Aljaž SEDOVŠEK
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NAGRAJENCI OBČINE SELNICA OB DRAVI
Enaindvajsetega maja je bila slavnostna
seja Občine Selnica ob Dravi. Na
slavnostni seji se podelijo priznanja
občine. Tudi letos je bila slavnostna
seja v prenovljenih kletnih prostorih
občine. V obnovljenih prostorih se
že vse leto dogajajo prireditve in
želimo si, da bi se to nadaljevalo tudi
v prihodnje.

Na slavnostni seji Občinskega sveta
Občine Selnica ob Dravi so letošnji
nagrajenci prejeli priznanja občine.
Prireditev – slavnostno sejo je
povezovala Božena KREUH.
Podeljene so bile tri spominske
plakete in štiri županova priznanja.
V nadaljevanju vam predstavljamo
nagrajence.

Za aktivno dolgoletno
udejstvovanje na področju
ljubiteljske kulture in za predano
delo v Kulturnem društvu Pavza je
občinsko spominsko plaketo prejel
Janko LISJAK.
Rojenemu Selničanu je bil dar
umetniškega ustvarjanja položen že v
zibelko. Z umetniškim darom je kulturi
in kulturnemu dogajanju v naši občini
dajal in še daje svojevrsten pečat.
Je član Kulturnega društva Pavza in
vodja sekcije za ohranjanje kulturne
dediščine. Kot ljubitelj zborovskega
petja je bil član Obrtniškega
moškega pevskega zbora, kjer si je
vselej prizadeval za kvalitetno in
ubrano petje. Za delovanje je prejel
Gallusovo priznanje. Intenzivno se

posveča izobraževanju in iskanju
novih likovnih izzivov. Svoje znanje
pa rad prenaša na druge člane likovne
sekcije. Je pomembna umetniška moč
pri snovanju in oblikovanju scene
za dramsko sekcijo, pevski zbor in v
drugih večjih projektih v kraju. Med
umetniki in Selničani je v zadnjih letih
prepoznaven kot ustvarjalec male
plastike. Brez gospoda Janka Lisjaka
si v Selnici ne moremo zamišljati
organizacije in izvedbe Martinovanja
s pohodom na Vinski vrh in Selniškega
pustnega karnevala. S svojim
vsestranskim kulturnim delovanjem
tako pušča neizbrisljiv pečat v
kulturnem življenju občine pa tudi v
širšem prostoru.

Za aktivno dolgoletno
udejstvovanje na področju
ljubiteljske kulture je spominsko
plaketo prejela Antonija HORVAT.
Pupaherjeva Tončka izhaja iz preproste
družine. V otroštvu je rada prepevala
in deklamirala, zato so ji starši večkrat
govorili, da je drugačna od drugih
otrok. Pravi, da je bilo težko med
vojno, ko niso smeli govoriti slovensko.
Kmalu po vojni se je vključila v kulturno
dogajanje. S šestnajstimi leti je
zaigrala v dramski igri »Grunt in srce«.
V letih svojega bogatega ustvarjanja

na gledaliških odrih je odigrala kar
sedeminštirideset vlog. Zmeraj je
odigrala najvidnejše vloge. S svojimi
predstavami so selniški igralci bogatili
kulturno dogajanje v krajih Dravske
doline – od Dravograda do Maribora.
Brez njene iskrive igre in duhovitih
akcij pa ni šlo niti v veselih večerih,
na pustnih karnevalih in športnih
prireditvah. S svojim delovanjem je
aktivno prispevala k ohranjanju in
razvoju kulturne dejavnosti v Selnici
ob Dravi.

SPOMINSKE PLAKETE

Janko LISJAK

Antonija HORVAT
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Ivanka FREŠER

Za večletno uspešno delo na
področju turizma in življenja v
občini je občinsko spominsko
plaketo prejela Ivanka FREŠER.
Najprej je delovala kot aktivna članica
Turističnega društva, ki je skrbelo za
lepšo podobo občine, s sajenjem in
urejanjem cvetličnih gredic. Leta 2006
je postala predsednica društva. Delo
predhodnika je nadgradila predvsem
z ohranjanjem in obujanjem starih
običajev ter s skrbjo za snovno in
nesnovno kulturno ter tehnično
dediščino. Nadaljuje s tradicionalnimi
prireditvami, ki bogatijo turistično

ponudbo kraja. Aktivno je sodelovala
pri nastajanju projekta Jabolčna
pot, ker je bilo društvo eden izmed
partnerjev v projektu. V času njenega
predsedovanja je Turistično društvo
pridobilo
bogato
etnografsko
čevljarsko zbirko družine Hodnik. Za
svoje zagnano prostovoljno delo in
dosežke je prejela priznanje Turistične
zveze Slovenije za »Naj prostovoljko
v turizmu«. Zaslužna je za ureditev
okolja v Selnici in vzpodbujanje
občanov, da zavestno poskrbijo za
urejeno okolico tudi na zasebnih
površinah.

ŽUPANOVA PRIZNANJA

Tomaž Valher - podjetje Valher

Jožica VOLMAJER
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Za štiriinštiridesetletno uspešno
prehojeno podjetniško pot je
županovo priznanje prejelo
podjetje VALHER.
Podjetje, ki se ukvarja z izdelovanjem
kotlov za ogrevanje pod blagovno
znamko VALHER, je leta 1971
ustanovil Franc Valher. V devetdesetih
letih je družinsko tradicijo prevzel sin
Tomaž. Nekoč 100 m2 proizvodnih
hal se je povečalo na več kot 2300
m2. Z lastnim razvojnim kadrom in
svojim inovativnim razmišljanjem je
podjetje pred desetimi leti pričelo
razvoj specialnih kotlov na pelete,

kombiniranih kotlov na trda kuriva
in pelete, v zadnjem času pa tudi
uplinjevalnih kotlov na polena, ki
imajo izjemno plinsko sliko in majhno
onesnaževanje. Prednosti potrjuje
uvrstitev izdelkov Valher v slovenski in
avstrijski eko sklad. Izdelke Valher so
razvili s pomočjo mariborske Univerze,
ki jim je pomagala s 3D printerjem
pri razvoju patentirane dvokuriščne
komore. S premišljeno razvojno vizijo
je Tomaž Valher skupaj s sodelavci
uresničil svoje cilje in s tem dokazal,
da lahko prihodnost napovedujejo le
tisti, ki jo sami oblikujejo.

Za dolgoletno predano delo v
Vaškem odboru Gradišče na
Kozjaku je županovo priznanje
prejela Jožica VOLMAJER.
Jožica VOLMAJER je bila predsednica
Vaškega odbora Gradišče na Kozjaku
tri mandate. Težko je reči, kateri
mandat je bil bolj naporen ali kateri
mandat je bil uspešnejši. Ves čas
svojega delovanja se je s polno mero
angažirala pri reševanju različnih
problemov, ki tarejo Gradišče na
Kozjaku. Pri svojem delu je pokazala,
kako se je potrebno lotiti posameznih
problemov v kraju. Pri tem ne gre za
velike investicije, ampak gre ravno za
takšne probleme, ki jih širša skupnost
ne more reševati tako, kot jih lahko

rešijo tisti, ki v kraju živijo. Da pa ljudi
v kraju dandanes pritegneš k temu,
da se ljubiteljsko in volontersko lotijo
dela, jim moraš dati svoj osebni zgled.
Ravno to je Jožica VOLMAJER znala
narediti tako, da je k delu pritegnila
širši krog ljudi, ki jim ni vseeno, kako
živi in diha oziroma kako je videti
njihov kraj. Poleg veliko malih, skorajda
neopaznih akcij, je Jožica VOLMAJER s
sodelavci uspešno izpeljala tudi nekaj
večjih. Ravno dejstvo, da je znala
prepričati sokrajane, da je za svoj kraj
nekaj treba narediti tudi brez plačila
in le zgolj zato, ker imaš svoj kraj rad
in ti je mar, kakšen je in kako je videti,
je razlog za podelitev županovega
priznanja Jožici VOLMAJER.

Občina SELNICA OB DRAVI
Ob 35. letnici delovanja je
županovo priznanje prejel
Kegljaški klub FALA.
Glavni pobudniki za ustanovitev
kluba so bili Anton Rižner, Milan
Šarman, Marjan Kukovič in Borut
Planinšič. Klub združuje mlade in
stare krajane, predvsem Falčane. Vsa
leta od ustanovitve člani Kegljaškega
kluba nastopajo v ligi KD Konstruktor
v disciplini 6 x 100 lučajev mešano. V
ligi, kjer redno sodeluje po deset do

dvanajst klubov, se člani Kegljaškega
kluba Fala vedno uvrstijo v prvo
polovico lestvice. Najbolj ponosni
pa so na dosežek Franca Lepa in
Milana Šarmana, ki sta postala prvaka
Maribora v dvojicah. Največji dosežek
kluba je uvrstitev v tretjo državno ligo
v sezoni 2003/2004. V vseh teh letih
je za klub nastopilo 110 članov, ki v
večini prihajajo iz Občine Selnica ob
Dravi. Priznanje je v imenu KK Fala
prevzel Milan ŠARMAN.

Za predano ohranjanje tradicije
kmetovanja na družinski kmetiji
Grušovnik – Pinter sta županovo
priznanje prejela Marjana in Franjo
PINTER.
Kmetija Grušovnik – Pinter, po
domače Bolfankova kmetija, si vsa leta
prizadeva za razvoj in napredek. Leta
1957 je majhno hišo z gospodarskim
poslopjem
prevzel
sin Vinko.
Gospodaril je po svojih najboljših
močeh. Na kmetiji se mu je pridružila
žena Pavla. Pridne in delavne roke so
peljale voz naprej. Skupaj sta kmetijo
počasi obnavljala in urejala. Po dobrih
štiridesetih letih kmetovanja sta Vinko
in Pavla začutila, da je napočil čas,

da kmetijo predasta hčerki Marjani
in zetu Franju. Na sedmih hektarjih
lastne obdelovalne površine in z
nekaj zemlje v najemu se pretežno
ukvarjajo z živinorejo. Z leti so ročna
orodja zamenjali z modernimi stroji,
ki so olajšali marsikatero opravilo.
Stroje še vedno dopolnjujejo, tako da
bo nasledniku sinu Žigi delo olajšano.
Kmetija je polna rož in različnih
nasadov. V njihovo hišo vsak rad zaide,
saj so kljub napornemu delovniku
veseli vsakega gosta. Bolfankovi so
delavni, prijazni in dobrosrčni ljudje,
vedno pripravljeni pomagati in
sodelovati .

Čestitkam nagrajencem se pridružujemo tudi
člani Uredniškega odbora Selniških novic.

KK Fala - Milan ŠARMAN

Marjana in Franjo PINTER

Pripravila: Marica PRAZNIK in Slobodan TATALOVIČ
Fotografije: skupinska slika Foto Anka,
ostale Slobodan TATALOVIČ
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PRENOS KNJIG Z ŽIVO KNJIŽNO VERIGO
Mariborska knjižnica odpira novo enoto
v Selnici ob Dravi. Nahajala se bo v
novo zgrajenem Hramu kulture Arnolda
Tovornika, ki ga bodo uradno odprli 15.
maja. Že prej, v soboto, 9. maja, pa se je
v središču Selnice ob Dravi zbralo več kot
štiristo ljudi, da so z živo knjižno verigo
prenesli tisoč knjig iz občinske stavbe do
nove knjižnice. Zbrala se je pisana druščina
ljudi vseh starosti, ki so v tej verigi in s tem
dejanjem želeli simbolično prispevati k
dvigu bralne kulture v kraju.
Zbrane je najprej pozdravil župan Jurij
LEP. Direktorica Mariborske knjižnice
Dragica TURJAK je spregovorila o pomenu
nove pridobitve za Selnico ob Dravi. Nekaj
posrečenih misli pa je knjigi in knjižnici
namenil tudi znani pisatelj Tone PARTLJIČ.

In potem se je začelo.
Knjige so iz rok v roke
potovale od občinske
stavbe do nove knjižnice.
Pred
koncem
tega
za Selnico ob Dravi
simbolnega,
verjetno
pa ne pretiravamo,
če
rečemo
tudi
zgodovinskega dejanja,
je bila kratka slovesnost
pred
spomenikom
Arnolda TOVORNIKA.
Spomenik je prestavljen
izpred starega doma
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Sodelovali so tudi najmlajši.

Že po nekaj minutah je bila prva
knjiga v novi Knjižnici.

Janko LISJAK

Jože MAVRIČ

Jože MAVRIČ in župan Jurij LEP

na plato pred novi Hram kulture Arnolda
TOVORNIKA. Janko LISJAK je spregovoril o
tem, kako je prišlo do sodelovanja našega
znanega rojaka Arnolda TOVORNIKA s
krajem, v katerem je ta znani umetnik rojen.
Nekaj besed o teh časovno že kar
odmaknjenih dogodkih, je spregovoril tudi
bivši predsednik kulturnega društva Jože
MAVRIČ.

Nato sta Jože MAVRIČ in župan Jurij
LEP skupaj odkrila spomenik Arnoldu
TOVORNIKU.
Prispevek: Slobodan TATALOVIČ
Fotografije: Foto Anka in
Slobodan TALOVIČ
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DOBRODOŠLI V NOVI KNJIŽNICI
SELNICA OB DRAVI
Občani Selnice ob Dravi ste bogatejši
za veliko pridobitev. V današnjem
za kulturo ne preveč prijaznem času
ste dobili nov kulturni hram, ki ga
je arhitekt David Mišič z izjemnim
občutkom umestil v središče
občine, ga zlil s Pohorjem na eni ter
Kozjakom na drugi strani Dravske
doline ter mu vdihnil simboliko te
naravne kulise. Kar 400 m2 prostora
v kulturnem hramu je namenjenega
občinski knjižnici, tudi polni
simbolike, ki jo nosi celotna zgradba.
Za Mariborsko knjižnico je Knjižnica
Selnica ob Dravi 20. v knjižnični
družini krajevnih knjižnic, pridružila
se je desetim mariborskim, dvema
ruškima, lovrenški, hoški, dupleški,
pesniški, šentiljski ter potujoči
knjižnici – bibliobusu. Bibliobus
bo po ustaljenem urniku prihajal
v Selnico in na Falo še do poletnih
počitnic.
Občina Selnica je zadnji dve leti
že zagotavljala sredstva za zbirko
občinske knjižnice in gradivo smo
pospešeno pripravljali. Del gradiva
smo prerazporedili iz potujoče
knjižnice in nekaterih drugih enot.
Na policah lahko trenutno izbirate
med 20.200 knjigami, časopisi,
revijami, filmi… Uporabljate lahko
8 elektronskih podatkovnih zbirk,
zbirko 30.000 elektronskih knjig v
angleškem jeziku EbscoHost in 900
elektronskih knjig v slovenskem
jeziku na portalu Biblos. Večino
elektronskih gradiv je mogoče
uporabljati in do njih dostopati
ter si jih izposojati tudi na daljavo,
na svoje mobilne naprave, tablice,
računalnike, od doma, tako rekoč
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s kavča. Med drugim lahko tako
uporabljate Finance, Podjetnik, Delo,
Večer, IUS Info, Uradni list, Tax Fin
Lex, Grove Art, Grove Music…
Enkrat na mesec ob sobotah
dopoldne bomo za najmlajše izvajali
ure pravljic, dva do trikrat na leto pa
boste na literarne pogovore in druge
predstavitve knjig povabljeni tudi
odrasli.
Letna članarina za zaposlene je 13
EUR, za študente in upokojence 10
EUR, za otroke in mladino do 18. leta
članarine ni. Za uporabo katere koli
storitve, od izposoje gradiva, uporabe
elektronskih virov, prireditve in
dejavnosti člani in uporabniki
nimajo nobenih drugih stroškov.
Seveda z izjemo zamudnine, kadar je
prekoračen rok izposoje.
Knjižnica je odprta ob ponedeljkih,
sredah in petkih od 13.00 do 19.00
ter ob sobotah od 8.00 do 12.00.

Vsekakor pa obiščite spletno stran
Mariborske knjižnice www.mb.sik.si .
Knjižnica Selnica je torej občanom
vseh starosti na voljo veliko več
časa kot bibliobus, je sodobno in
udobno urejena, v njej je na voljo
dovolj tehnične in računalniške
opreme, brezplačen dostop do
interneta, prostori za uporabo lastne
tehnične opreme, prenosnikov,
tablic…Pričakujemo, da bo postala
družabno, kulturno in informacijsko
središče občine. Verjamemo, da bo
pritegnila večino občanov, tako
otrok kot odraslih. Lepo vabljeni v
knjižnico, mi se veselimo vašega
obiska.

Prispevek: Dragica TURJAK,
direktorica Mariborske knjižnice
Fotografija: Foto Anka

NOVOZGRAJENI KANALIZACIJSKI SISTEM
V OBČINI SELNICA OB DRAVI POSKUSNO
OBRATUJE IN JE PRED ZAKLJUČKOM
V Občini Selnica ob Dravi v okviru skupine projektov
Zgornja Drava – Odvajanje in čiščenje odpadne vode v
porečju Drave zaključujemo izgradnjo kanalizacijskega
sistema in čistilne naprave Selnica ob Dravi. Izgradnja
primarnega kanalizacijskega voda in čistilne naprave poteka
v okviru projekta Zgornja Drava. V ta projekt so vključene
še občine Dravograd, Vuzenica, Muta in Radlje ob Dravi. Po
zaključku projekta bo dosežena predpisana priključitev na
kanalizacijo na širšem območju Občine Selnica ob Dravi,
zgrajena čistilna naprava pa je kapacitete 5.000 PE (ena PE
pomeni 1 populacijska enota). Namen projekta Zgornja
Drava je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko odvajanja
in čiščenja odpadnih fekalnih voda, ki imajo negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi.
Dela, ki so vezana na sklop Izgradnja kanalizacije in čistilne
naprave v Občini Selnica ob Dravi, ki je praktično zaključen
in smo ga na občini začeli izvajati jeseni 2012, so obsegala
izgradnjo okoli 9 kilometrov primarnega kanalizacijskega
voda, sedem črpališč in novo čistilno napravo kapacitete
5.000 PE, ki v povezavi s sistemom poskusno že obratuje.
Trenutno se opravljajo testiranja strojev in sistemov,
vzpostavlja se stabilno delovanje biologije ter opravljajo
meritve dinamičnega delovanja sistema. V času poskusnega
obratovanja so se pokazale nekatere težave, ki so uspešno
rešene. Poskusno obratovanje bo trajalo do junija 2015, ko
na občini pričakujemo pridobitev uporabnega dovoljena.
Nova čistilna naprava je po novem locirana na južnem delu
občine, ob reki Dravi. Vsa dela so potekala po planu. V času
izgradnje smo na občini pridobili okoli 300 služnosti, za kar
se občanom še posebej zahvaljujemo.
Projekt, ki se počasi zaključuje, obsega izgradnjo
kanalizacijskega sistema in čistilno napravo v občini Selnica
ob Dravi. Ko bo projekt zaključen, bo dosežena predpisana
priključitev na kanalizacijo na širšem območju naselij
Janževa gora, Zgornja Selnica, Spodnja Selnica in Spodnji
Slemen. Posebej je potrebno poudariti, da gre za izgradnjo
primarnega kanalizacijskega sistema, ki bo šele z izgradnjo
sekundarnega omrežja omogočal posamezne hišne

priključitve. Primarni kanalizacijski vod pomeni osnovo
širitve mreže kanalizacije. Računamo pa, da bodo v letu 2015
in v nekaj prihodnjih letih izvedeni planirani priključki.

Vrednost projekta, ki je vezan na Občino Selnica ob Dravi,
znaša 7.656.606,75 € evrov in ne vključuje DDV - ja. Projekt
sofinancira Republika Slovenija 818.696,26 evrov, Kohezijski
sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 20072013, razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda«,
prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih
voda« v vrednosti 4.639.635,69 evrov, delno pa stroške
pokriva Občina Selnica ob Dravi v višini 2.198.274,80 evrov.
Projekt Zgornja Drava se izvaja v petih občinah, kjer še nimajo
zgrajenega sistema za odvajanje in čiščenje komunalnih voda
oziroma ta sistem še ni zgrajen v celoti. Vrednost celotnega
projekta Zgornja Drava znaša 37.094.153,00 evrov in ga
delno financira Republika Slovenija (3.210.060,00 evrov),
delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja
- področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in
čiščenje komunalnih voda« (18.190.325,59 evrov), delno pa
stroške pokrivajo občinski proračuni (15.693.767,41 evrov).
Pripravil: Frontal, d.o.o.
Fotografija: Slobodan TATALOVIČ
Operacijo de
lno financira
Republika Slovenija
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POROČILO O STANJU PITNE VODE
V SELNICI OB DRAVI
Skladnost pitne vode je Mariborski
vodovod, d.d., tudi v letu 2014
tako kot do sedaj zagotavljal z
izvajanjem notranjega nadzora po
izdelanem HACCP načrtu oziroma z
obvladovanjem procesov od črpanja
podzemne vode, njene obdelave,
prečrpavanja in distribucije do
uporabnikov. Skladnost pitne vode
se je spremljala na črpališčih, na
omrežju v vodooskrbnih objektih
in pri uporabnikih (večinoma v
osnovnih šolah in vrtcih ter deloma
v gostinskih objektih). Izvajanje
notranjega nadzora se je izvajalo v
skladu z določili Pravilnika o pitni vodi

(Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006,
92/2006 in 25/2009).
Skupno je bilo v sklopu izvajanja
notranjega nadzora v letu 2014
odvzetih 2.213 vzorcev, od tega 2.112
za mikrobiološka preskušanja in 101
za kemijska preskušanja. Na celotnem
sistemu Mariborskega vodovoda,
d.d., je bilo v letu 2014 mikrobiološko
neskladnih 1,9% vzorcev. Večinoma
gre
mikrobiološka
odstopanja
pripisati
neustreznemu
stanju
internih hišnih vodovodnih instalacij.
Kemijsko neskladnih vzorcev vode
nismo
zabeležili.
Podrobnejše

poročilo ter več podatkov o kakovosti
pitne vode je dosegljivo na spletni
strani: http://www.mb-vodovod.si/
Pitno vodo, ki jo je v letu 2014
dobavljal Mariborski vodovod za
občino Selnica ob Dravi, Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje
in hrano ocenjuje kot skladno
z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi. Glede na obseg opravljenih
preskušanj ocenjujejo pitno vodo
kot varno.
MARIBORSKI VODOVOD

MEDNARODNO SODELOVANJE
V OŠ SELNICA OB DRAVI
Učenci in učitelji naše šole smo že nekaj časa razmišljali
o sodelovanju s šolami zunaj Slovenije. S tem smo želeli
spodbuditi medkulturno sporazumevanje, medkulturni
dialog, kakovostnejše sobivanje in medsebojno
spoštovanje. Učenci lahko na tak način spoznajo kulturo,
običaje in okolje drugih, nam sorodnih narodov.
V tem šolskem letu smo se povezali z OŠ Dositeja
Obradovića iz Novega Sada in jih v mesecu decembru tudi
povabili k nam.
Najprej smo med učenci 5.–8. razreda pridobili podatke o
pripravljenosti sodelovanja v projektu. Interes med učenci
je bil izredno velik, odziv staršev pa nadvse pozitiven. 44
družin je za teden dni sprejelo vrstnike iz Srbije v svoj dom.
Namen nas, gostiteljev, je bil, da jih seznanimo z delom v
šoli, jim pokažemo naš kraj, našo občino in vse tisto, kar
nas dela drugačne in na kar smo ponosni.
8. 12. smo nestrpno pričakovali prihod naših gostov. Otroci in
starši so pripomogli k temu, da je bil sprejem nadvse prisrčen.
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Drugi dan smo se najprej vsi zbrali v šolski telovadnici.
Pester program selniških in novosadskih učencev je
nakazoval, da bo naše druženje prijetno in sproščeno.
Učitelji selniške šole so se kot dobri gostitelji aktivno
vključili na različnih področjih. Tega dne so se naši gostje
seznanili z utripom dela v šoli. Pokazali so lahko svoje ročne
spretnosti, spoznali so delo pri računalništvu, pomerili so
se v športu ter se naučili zapeti »po slovensko«. Šolski dan
smo zaključili s športnim navijanjem na nogometni tekmi,
kjer ni bil pomemben izid, temveč igra.

Občina SELNICA OB DRAVI

Popoldan smo skupaj uživali na prazničnem koncertu v
cerkvi Sv. Marjete, na novoletni jelki so se prižgale lučke,
župan Jurij Lep pa je sprejel učitelje in ravnatelja pobratene
šole v občinskih prostorih. MPZ Pavza, Marušeki in likovna
razstava so našim gostom in vsem prisotnim pričarali
prelepo doživetje in ustvarili vtis o dobrem sodelovanju
občine in šole.

Jožica Ozmec) je v program vključil tudi ogled štajerske
prestolnice. V Mariboru smo si ogledali Ljudski vrt ter
se z vlakcem odpeljali na voden ogled mesta. Popoldan
smo popestrili s prazničnim sejmom na šolskem igrišču.
Zbogato in domiselno obloženimi stojnicami, lepim
kulturnim programom in prihodom dedka Mraza smo
zaključili dan, poln lepih doživetij.

Sreda je bila namenjena spoznavanju našega kraja.
Podjetje Soven, družini Breznik in Roj ter HE Fala so se na
našo pobudo odzvali z velikim razumevanjem in pripravili
učencem predstavitve, ki so v njih vzbudile radovednost
in občudovanje. Morda je bilo nekoliko nepričakovano, da
lahko tako majhen kraj ponudi toliko zanimivosti.

S športnim dnevom smo sklenili zadnji dan našega
druženja. Na CŠOD Škorpijon so nas gostoljubno sprejeli
in otrokom pripravili še en nepozaben dan. Uživali so ob
streljanju z lokom, orientaciji, jahanju konj in zabavnih
igrah. Šolstvo v Srbiji takšnih centrov ne pozna, zato so bili
naši organizatorji tudi s strani gostujočih učiteljev deležni
številnih vprašanj in pohval. Prosti čas so otroci preživljali v
krogu družin, ki so se nadvse potrudile, da je bilo njihovim
gostom prijetno. Marsikateri starši so si v teh dneh vzeli
dopust, otroci so si z njimi ogledali nogometno tekmo,
videli so Ljubljano, se vozili s pležuhi, uživali so v druženju,
presenetili so jih ob rojstnem dnevu in jih obdarili s
številnimi pozornostmi. Prav vsi otroci iz Novega Sada so
na poti domov svojim učiteljem povedali, da so se imeli
prelepo. Staršem, ki so jih doma nestrpno pričakovali, so
ob izstopu iz avtobusa zapeli pesem Gradim prijateljstvo,
ki so se jo naučili pri nas.

Kolegom učiteljem smo želeli pokazati tudi podružnično
šolo. Ravnatelj Stanimir Paunić namreč v Novem Sadu
vodi šolo z 800 učenci, zato je bil obisk pri Sv. Duhu
posebno doživetje. Ne le zaradi majhnosti, temveč tudi
zaradi programa, ki so nam ga pripravili tamkajšnji učenci,
domače pevke, kmečke žene in lovska družina.

Tudi za nas in naše učence je bila to izjemno bogata
izkušnja. Spletla so se številna prijateljstva, pridobili
smo nova znanja, spoznali različnost in se obogatili z
medsebojnim spoštovanjem. Veselimo se ponovnega
srečanja, tokrat v Novem Sadu.
Pripravila: Božena KREUH, koordinatorica projekta
Fotografije: Maja VAČUN

Naše druženje se je prevesilo v drugo polovico.
Organizacijski odbor (Andrej Viher, Karmen Baron, Marinka
Šober, Urška Verhovčak, Daniela Bugarin, Božena Kreuh in
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MEDNARODNO SODELOVANJE
V OŠ SELNICA OB DRAVI V NOVEM SADU

Veselili smo se ponovnega srečanja, tokrat v Novem Sadu
od 19. 4. do 24. 4. 2015. Otroci so se med seboj že poznali,
neznano področje pa so bila njihova pričakovanja.
Ponedeljek je bil namenjen spoznavanju Novega Sada. Ob
vodenem ogledu mesta so otroci videli najpomembnejše
mestne zgradbe in obeležja, obiskali Srbsko narodno
gledališče, Muzej Vojvodine, skupščino in mestno hišo. Ob
sproščenem pohajkovanju po mestu nas je prevzel sproščen
novosadski ritem, urejenost in prijetna pomladanska
toplota. Delegacijanaših učiteljev z ravnateljico Jožico
Ozmec in njihovim ravnateljem Stankom Paunićem je bila
na sprejemu pri šefu županovega kabineta Aleksandru
Petroviću in članu mestnega sveta za izobraževanje
Vladimirju Jeliću. Toplo smo bili sprejeti tudi pri Slovencih
v društvu Kredarica. O našem obisku je v torek, 21. aprila,
poročal novosadski časopis Dnevnik.

Novi Sad je posebej privlačen tudi zaradi Petrovaradinske
trdnjave, ki smo si jo ogledali v torek. Našo pozornost
je takoj pritegnila ura, na kateri daljši kazalec kaže ure,
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krajši pa meri minute. Morda nam sporoča, da lahko
minute kdaj počakajo, dokler se ne vpije trenutek lepote.
Trdnjava, grajena med 17. in 18. stoletjem, nas je očarala
z razstavami orožja, pohištva, vodnjakom, planetarijem in
katakombami. Z obzidja se je v sončnem vremenu ponujal
čudovit pogled na mesto in mogočno Donavo.

Popoldan je bil obarvan športno. V dvorani Spens smo
si ogledali predstavitev pokala Evropske lige, in sicer
odbojkarski derbi med domačo Vojvodino in beograjsko
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Crveno zvezdo. Prevzelo nas je vzdušje, stiskali smo pesti
za domače igralce, ki pa so kljub naši podpori tekmo
izgubili. Za nami je bil dan, poln lepih vtisov. Našemu
obisku je namenila prispevek Televizija Novi Sad.

domačinov. Je del Nacionalnega parka Fruška gora. S
športnimi igrami, kosilom v naravi in sprehodom do
spomenika srbskega pesnika Branka Radičevića smo
zaključili še en dan prijetnega druženja.

V sredo so nas naši gostitelji z avtobusom odpeljali na
celodnevni izlet. V Sremskih Karlovcih so bili učenci po
skupinah vključeni v ekološke delavnice s skavti. Sledil je
ogled mesta, ki nosi pomembno vlogo v srbski zgodovini.
Videli smo lahko najstarejšo gimnazijo v Srbiji, pili vodo pri
vodnjaku Štirih levov, si ogledali stolno cerkev in bili gostje
v tamkajšnji osnovni šoli. Pogumno smo se spopadli še s
400 stopnicami, ki so nas pripeljale do razgledne točke.
Za nagrado smo dobili kot na dlani Sremske Karlovce z
bližnjimi vinogradi.

Četrtkov popoldan smo preživeli v šoli. Šoli sta se predstavili
s kratkim kulturnim programom. Sledile so športne igre in
zabava ob glasbi. Otroci so se s svojimi vrstniki odpravili
domov in skupaj so preživeli še zadnji večer.

Z avtobusom smo se odpeljali na Stražilovo, ki leži v
neposredni bližini in je priljubljena izletniška točka

V interesu obeh šol je, da sodelovanje nadaljujemo. Želimo
in upamo, da nam bo to uspevalo še naprej.

Tudi naši učenci so prosti čas preživljali v krogu družin
in vrstnikov. Spoznali so utrip mestnega življenja, opazili
številne razlike in se brez težav sporazumevali. Naše
gostovanje je minilo brez zapletov, obrazi otrok so bili
zadovoljni in nasmejani, mi pa smo bili ponovno ponosni
na selniške osnovnošolce.

Prispevek: Božena KREUH, koordinatorica projekta
Fotografije: Mateja GRUM

NAŠA ŠOLA JE SPET NOSILKA NAZIVA
»KULTURNA ŠOLA«
»Kulturna šola« je projekt ( JSKD Slovenije, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in športin Ministrstvo za kulturo ),
primarno namenjen obšolskim dejavnostim na področju
kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti
kakovost in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega
udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev
ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del
šolskega kurikula.
V projekt smo se vključili že leta 2010, ko smo se kot šola
odločili, da se prijavimo na razpis in pričnemo načrtno
zbirati podatke ter vrednotiti dosežke svoje kulturne
ustvarjalnosti. To je bil prehod iz spontanega in rutinskega

v načrtno kulturno delo, ko odkrivamo svoje močne in
šibke plati ter se zavemo odprtih možnosti in ovir za
izboljšave. Naziv bomo uporabljali naslednjih pet let.
Naziv »Kulturna šola« smo pridobili zaradi obsežnega in
kvalitetnega opusa raznovrstnih kulturnih dejavnosti, ki
smo jih izvedli v minulih štirih letih. Uspešni nastopi na
revijah, razstave, nagrade na natečajih, predstave različnih
zasedb, sodelovanje na krajevnih prireditvah, skrb za
kulturno dediščino, vse to in še več nam je prineslo naziv,
na katerega smo lahko ponosni! To je znak dobrega dela
naših mentorjev in veliko vloženega truda naših učencev
ter tudi staršev.
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Kratka predstavitev naše šole na razpisu:
Centralno šolo in dve precej oddaljeni podružnici obiskuje
letos 318 otrok. Smo šola z enim največjih šolskih okolišev
v Sloveniji in spadamo v obmejni pas ( Avstrija ).
Ponosni smo na naše dejavnosti, saj jih izvajamo
odlični mentorji – učiteljice in učitelji, ki učence vodimo
skozi obvezne dejavnosti slovenske šole, hkrati pa jim
omogočamo razvoj talentov tudi na umetniškem in drugih
področjih.
Šolski prostori in dejavnosti z učenci veliko prispevajo
h kulturi kraja, tako Selnice ob Dravi kot tudi Sv. Duha
na Ostrem vrhu in Gradišča na Kozjaku, kjer so naše
podružnične šole velikokrat edini vir kulturnega dogajanja.
Izvajamo nekaj tradicionalnih dejavnosti, kot so šolski

likovni in literarni natečaj za učence, šolske olimpijske igre,
projekt Zaščitništvo ter bralna značka za starše in učitelje
šole.
V prostorih šole imamo tudi nekaj oddelkov vrtca, s katerim
redno sodelujemo in spremljamo delo drug drugega
predvsem na kulturnem področju z medsebojnimi obiski
nastopajočih otrok in učencev.
Smo vesela in otrokom prijazna šola!
Koordinatorica Kulturne šole: Marinka ŠOBER

ŠOLA V NARAVI, 2014/2015

»Smučamo, smučamo se vsi,
gor in dol po strmini zdaj letimo mi,
radost in veselje si delimo,
ko srečni zdaj domov hitimo.
Smučamo, smučamo se vsi … »

Kot vsako šolsko leto so tudi letos učenke in učenci petih
razredov centralne in obeh podružnični šol OŠ Selnica ob
Dravi preživeli petdnevno zimsko šolo v naravi v Ribnici na
Pohorju in sicer od 2. 3. – 6. 3. 2015.
Program dela je bil natrpan, vendar zanimiv, pester in
poučen. Prostega časa je bilo na voljo zelo malo, vendar
smo le - tega koristno izrabili. Glavni cilj je bil naučiti se
tehnik in veščin alpskega smučanja, katerega smo osvojili
, saj smo kar dobršen del dneva preživeli na smučišču, pod
strokovnim vodstvom učiteljev smučarske šole Džana.
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Preostanek časa smo prebili pod budnim očesom svojih
učiteljic, ki so za nas skrbele in nam lepšale popoldneve
z različnimi animacijami, kot so predavanje o varnosti na
smučišču, obisk kmetije pri teti Leni ter družabno srečanje
v vaški diskoteki.
Besedilo in fotografije pripravilaZdenka GRADIŠNIK,
razredna učiteljica
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DECEMBRSKE PRIREDITVE
V GRADIŠČU NA KOZJAKU

Na podružnici Gradišče na Kozjaku smo tudi letošnje
šolsko leto v mesecu decembru pripravili za starše in
krajane kratek program in praznični sejem. Na prireditvi
so učenci in učenke predstavili praznik Svetih treh kraljev
na osnovi legend in ljudskega izročila ter s plesom, petjem
in novoletnim voščilom. Jan Strunčnik in Matic Rihter
pa sta zaigrala na diatonično harmoniko. Po prireditvi je
otroke presenetilo gledališče Makarenko s pravljico Zima

je zaspala in s prihodom dedka Mraza. Ko je prijazni dedek
Mraz razdelili težko pričakovana darila, smo goste povabili
na praznični sejem, kjer smo jim ponudili na ogled
izdelke, ki smo jih izdelali pri likovni vzgoji in nekaj tudi na
prazničnih delavnicah.
Hvala Občini Selnica ob Dravi, ki je omogočila predstavo
gledališča Makarenko.
Prispevek in fotografije: Nataša JAVORNIK, prof.

OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA JABOLKO
OŠ SELNICA OB DRAVI

Otroška folklorna skupina JABOLKO deluje že peto
šolsko leto. V skupini pleše 26 otrok, starih od 6 do 10
let. V preteklih letih smo nastopali na šolskih in lokalnih
prireditvah ter na revijah otroških folklornih skupin. Otroci
zelo radi obiskujejo folklorni krožek, saj se tako naučijo
plesa, petja, ljudskih in drugih iger, ljudskih običajev
ipd. Na harmoniko nas letošnje šolsko leto spremlja novi
harmonikar, Andrej Hartman, učenec 7. razreda naše
osnovne šole.

Osnovna šola nam je omogočila tudi nakup novih folklornih
kostumov, s katerimi smo se 17.3.2015 predstavili na
Festivalu otroških folklornih skupin v Limbušu. Nastopili
bomo še na reviji otroških folklornih skupin v Bistrici ob
Dravi ter na drugih prireditvah v domačem kraju.
Prispevek in fotografije:
Nataša JAVORNIK in Andreja ROBIČ
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OBISK V CELJU
V mesecu februarju smo učenci iz podružnice Gradišče
na Kozjaku skupaj z učenci sosednje podružnice Sv.
Duh na Ostrem vrhu ter učenci iz centralne šole obiskali
Slovensko ljudsko gledališče in grad v Celju. Ogledali
smo si predstavo Pika Nogavička, v kateri je Pika počela
vsemogoče vragolije ter s prijateljema Tomažem in Anico
doživela najlepše trenutke v vili ČiraČara. Na predstavi smo
zelo uživali in se veliko smejali. Po ogledu predstave smo
se odpeljali na 407 metrov visok Grajski hrib in si ogledali
mogočne zidove srednjeveškega gradu, v katerem je bil
sedež znamenitih grofov Celjskih.Z gradu smo lahko
občudovali mesto Celje in okolico. Žal pa celjski grad slovi
tudi po žalostnih in tragičnih zgodbah. Ena izmed teh
je o Veroniki in Frideriku. Friderikov oče je bil Herman 2.
Celjski in je nasprotoval Friderikovi zvezi z Veroniko, zato
je Friderika zaprl v stolp na Starem gradu, Veroniko pa je
obtožil čarovništva, vendar so jo oprostili. Po sodbi so jo
Hermanovi privrženci utopili v kadi za napajanje živali.
Besedilo in fotografija: NatašaJAVORNIK, prof.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Prav tako kot na centralni šoli smo tudi na podružnici
Gradišče izvedli tehniški dan v podporo lokalno pridelani
hrani – TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK.
Pogovarjali smo se o tem, da zdrava prehrana ugodno
vpliva na naše trenutno zdravje in počutje pa tudi na naše
zdravstveno stanje v zrelejših letih.
Ugotavljali smo, kako pomembno je, da so obroki
pripravljeni iz svežih in nepredelanih živil, s čim manj
dodanih sladkorjev in zdravju škodljivih maščob. Dobro je,
če ob pripravi in ob samem obroku tudi uživamo.
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Zajtrkovali smo ajdov kruh z orehi, maslo z dvema
vrstama medu: enega, pridelanega v šolskem čebelnjaku,
in drugega, ki nam ga je podarila gospa Maksimiljana
Hartman. Pili smo domače mleko.
Ker telesna dejavnost pomembno vpliva tako na telesno
kot duševno zdravje, smo izvedli tudi nekaj aktivnosti na
šolskem igrišču.
Našemu povabilu v šolo se je prijazno odzvala Žanova
mama – gospa Mojca Tacer, ki živi na kmetiji in tudi sama
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prideluje zdravo hrano. Prinesla nam je doma pečen ajdov
kruh z orehi, dve vrsti marmelade in doma pripravljen
jogurt. Le-tega smo si tudi pripravili.

•

Naučili smo se pravilno pripraviti pogrinjek in obdelali
nekaj bontona, povezanega s prehranjevanjem. Dan smo
zaključili s kvizom.

Velja si zapomniti:
•

•

da imajo tisti, ki redno zajtrkujejo, več energije za učenje
kot tisti, ki ne. Imajo boljši spomin, hitreje reagirajo, so
miselno bolj zbrani in hitreje računajo;
da je najbolje, če zajtrkuješ različne vrste kruha iz
polnovredne moke, žitne kaše in kakšen izdelek iz
posnetega mleka. Ta živila namreč počasi dvigujejo

•
•

•

sladkor v krvi, ki ga možgani nujno potrebujejo za svoje
delovanje;
da redni in zdravi obroki pomagajo vzdrževati
priporočeno telesno težo. Zakaj? Če obroke izpuščamo,
telo to razume kot znak, da sledi obdobje lakote, zato
ob prvem naslednjem obroku intenzivno shranjuje
zaloge v maščobe, ki jih hrani za ''slabe čase'';
da se človek dobro počuti le, če je sit in ni žejen?
Poskrbeti pa mora tudi, da se giblje vsaj eno uro na dan;
da je gibanje tudi vsakodnevna hoja ali kolesarjenje do
šole in domov, pleskanje, sesanje, ples, hoja v naravi,
odmetavanje snega ali košnja trave;
da, če se dovolj gibaš in športaš, si bolj ''fit'', si bolje
videti in si bolj zadovoljen sam s seboj.
Prispevek in fotografiji: Zvonka REPNIK, učiteljica

JEZIK NAS ZDRUŽUJE
Učenci in zaposleni na podružnični šoli Sv. Duh na Ostrem
vrhu smo se v cvetnem tednu že tradicionalno srečali z
učenci iz VS Lučane iz sosednje Avstrije.Tokrat nas je obiskalo
11 otrok, tistih, ki se po pouku učijo slovenski jezik pri gospe
Željki Papić. V delavnicah smo združili svoje ideje in znanje ter
s pomočjo pevk iz pevskega društva Lipa izdelali »presmece
ali butare«. Te smo odnesli k maši na cvetno nedeljo. Naše
srečanje so tokrat s svojim obiskom popestrili četrtošolci iz
centralne šole, ki se učijo nemški jezik, in njihova učiteljica
Karmen Baron. Po delavnicah je sledilo druženje ob petju
in plesu v obeh jezikih ter sklepanje novih prijateljstev.
Srečanje so naši gostje zaključili z obiskom župnijske cerkve
Sv. Duha pod strokovnim vodstvom gospoda župnika
Franca Pečnika.
Zapisala in fotografije: Damjana OČKO, prof.

POMLAD V VRTCU
Zima je minila v otroškem pričakovanju snega, ki ga je bilo
nazadnje le za vzorec. Toda v vrtcu smo dneve, ki jih nismo
mogli nameniti veselju na snegu, dobro izkoristili. Poleg
vsakodnevnega dela na vseh področjih, ki spodbujajo
celostni razvoj in krepijo kompetence otrok, smo spletali
našo zgodbo o prijateljstvu pod skupno streho našega
vrtca, ki letos praznuje 40 let.

risbice, in to se je tudi zgodilo. V tednu ustvarjalnosti so
likovno ustvarjali na teme: Moj vrtec, Moj vrtec in igrišče,
Moj vrtec praznuje 40. rojstni dan. Preizkušali so se v
različnih likovnih tehnikah in ustvarili doživete, barvite ter
igrive slike, s katerimi so sodelovali na likovnem natečaju
šole in vrtca, ob praznovanju 40-letnice vrtca v maju pa jih
bomo razstavili tudi v občinskih prostorih.

Otroci so razmišljali o tem, kaj bi podarili vrtcu za rojstni
dan, in nastala je zbirka zanimivih otroških domislic, ki jih
bomo skupaj z mnogimi drugimi otroškimi »iskricami«
izdali v spominski knjižici ob jubileju našega vrtca. Veliko
otrok je predlagalo, da bi vrtcu za rojstni dan podarili

V skupinah Ribice in Metuljčki so imeli na obisku mamici,
ki sta otrokom pripovedovali o svojih spominih na čas, ko
sta tudi sami obiskovali selniški vrtec.
Zima pa, čeprav ni bila prav bela, se ne bi pustila odgnati,
če ne bi za to poskrbel pust s svojimi maškarami.
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Slikanje na temo »Moj vrtec«.

Delavnica z mamicami pri Ribicah

Letos je bil pustni torek padel med zimskimi počitnicami,
ko je v vrtcu prisotnih precej manj otrok, zato smo
pustovali že v petek, 13. 2. 2015. Igralnice so bile že
zjutraj vse pisane in vesele, saj so v vrtec prišle maškare,
namesto vzgojiteljic pa so ta dan zanje skrbele čebelice
in velik trot. Obiskala sta jih tudi klovn in klovnesa, ki
sta pisano druščino s svojimi burkami nasmejala do
solz. Nazadnje so se maškare opremile z ropotuljami in
drugimi inštrumenti, se podale po šoli ter presenetile
šolarje pri resnem pouku.

V času okrog materinskega dneso imeli v obeh skupinah
bodočih prvošolcev –¬-Metuljčki in Mavrice –¬¬ter v
skupini Pikapolonice v Gradišču na Kozjaku še delavnico
polstenja volne, ki jo je z otroki, v Gradišču pa tudi z
mamicami in babicami, izvedlo podjetje Soven. Otroci
so se seznanili s postopkom pridobivanja volne in se
preizkusili v tehniki mokrega polstenja, ki je prijetna in
koristna za razvijanje čutov. Izdelali so lepe rožice, ki so jih
podarili mamicam za njihov praznik.

Najmlajše maškare

Delavnica polstenja pri Metuljčkih

Tako kot ni bila najbolj prava zima, nas je tudi pomlad
pustila kar dolgo čakati, preden nas je ogrela s toplimi
sončnimi žarki. V pričakovanju pomladi smo okrasili
igralnice in se pripravljali na praznovanje materinskega
dne. Tudi letos smo mamice ob njihovem prazniku v
centralni enoti povabili v vrtec na ustvarjalne delavnice, v
katerih je vsak otrok s svojo mamico izdelal darilce zanjo,
starejši otroci so mamicam tudi zapeli in zaplesali, v vseh
skupinah pa smo z njimi preživeli nepozabne trenutke
skupnega druženja v vrtcu.

Umetnost ima moč, da preko doživljanja v otroku
oblikuje tudi njegov značaj in vrednote. Tega se v vrtcu
še kako zavedamo, zato so si v petek, 27. 3. 2015, otroci
2. starostnega obdobja iz vseh enot vrtca ogledali zadnjo
izmed treh abonmajskih predstav v Lutkovnem gledališču
Maribor. Tokrat so se z avtobusom odpeljali na ogled
lutkovne predstave O vili, ki vidi v temi. Le-ta je otrokom
dokazala, da vsak kaj zna, vendar se mora človek truditi in
ugotoviti, kaj je tisto, v čemer je lahko najboljši. Tako šele z
delom oblikuje svoj smisel in dobi pravo ime.
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V lutkovnem gledališču

Pod medvedovim dežnikom

Otroci iz enote Gradišče na Kozjaku so v soboto, 28. 3.
2015, sodelovali na prireditvi ob materinskem dnevu, ki
jo vsako leto organizira Društvo kmečkih žena in ob tem
že tradicionalno pripravi tudi velikonočno razstavo ročnih
del. Skupaj s šolarji so odigrali, odpeli in odplesali celo
malo predstavo. Ob tej priložnosti so tudi obdarovali svoje
mamice, za katere so sami izdelali lepe vaze.

nato pa so se s kartončki napotili po postajah, kjer so jih
čakale družinske gibalne naloge, s katerimi so si prislužili
žige. Naloge so bile naslednje: trim steza, iskanje zajčkov,
obešanje jajčk in poligon. Po uspešno opravljenih nalogah
in z žigi izpolnjenih kartončkih je otroke čakalo še
presenečenje. Na igrišče je priskakljal velikonočni zajček
in jih povabil, da se mu pridružijo pri iskanju zaklada. Ko
so ga našli, so se skupaj z njim posladkali s čokoladnimi
jajčki. Zajčku se je mudilo naprej iskat jajčka, otroci, starši
in strokovne delavke pa so se strinjali, da se prihodnje leto
spet srečajo.

Nastop otrok iz enote Gradišče na Kozjaku

Začetek pomladi je v našem vrtcu tudi čas vpisa v vrtec za
prihodnje šolsko leto. V času vpisa tudi povabimo v vrtec
bodoče novince s starši na dan odprtih vrat. Letos smo
otroke, ki vrtca še ne obiskujejo, povabili k nam v petek, 3.
4.. Ob tej priložnosti so strokovni delavci vrtca v šoli našim
otrokom in obiskovalcem zaigrali lutkovno predstavo Pod
medvedovim dežnikom. Po predstavi so otroci v oddelkih
skupaj ustvarjali, se igrali, pojedli sadno malico in preživeli
prijeten dopoldan.
Pred samo veliko nočjo so oddelki v stavbi vrtca priredili
že drugo Zajčjo olimpijado. Kljub vetrovnemu vremenu se
je na igrišču vrtca zbralo kar nekaj športno razpoloženih
družin. Za začetek so se vsi skupaj razgibali ob glasbi,

Obešanje jajčk

V času, ko ptički najglasneje pojejo, se vsako leto
predstavijo tudi pevskih zbori šol in vrtcev treh sosednjih
občin - selniške, ruške in lovrenške. Letos je bilo Območno
srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov v Domu
kulture Ruše že 8. aprila in na odru so pogumno ter zvonko
zapeli svoje tri pesmice tudi otroci našega vrtčevskega
pevskega zbora.
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Pevski zbor vrtca na reviji

Kemijski poskusi pri Mavricah

Zmeraj se veselimo, ko nas v vrtcu obišče kateri izmed
staršev in nam predstavi svoj poklic. Tako so pri Mavricah
pod vodstvom Gašperjeve mamice spoznavali poklic
kemika. V petek, 10. 3. 2015, se je njihova igralnica
spremenila v raziskovalni laboratorij. Otroci so v manjših
skupinah izvajalizanimive eksperimente, ob katerih so
se nadvse zabavali in se tudi dosti naučili. Uporabili so
snovi iz vsakdanjega življenja: pecilni prašek, detergent
za pomivanje posode, kis, limonin sok, barvila, kuhan sok
zeljne glave, suhi kvas, sodo bikarbono … Ko so začele
spojine med seboj reagirati, je bilo med otroki veliko

smeha, veselja in začudenja nad kemijskimi reakcijami, ki
so nastale pri eksperimentih.
Končno se je pomlad le razcvetela in oživelo je tudi
igrišče vrtca. Pred nami je čas iger na prostem, sprehodov
in potepov po okolici vrtca. Čaka pa nas tudi vrhunec
praznovanja jubilejnega leta v vrtcu, saj je pred nami
svečana prireditev v novi dvorani, s katero bomo pokazali,
da naš vrtec z leti ni dobil samo lepega števila svečk na
torti, temveč je zrasel tudi v kakovosti.
Besedilo in fotografije: Ladislava MILOŠEVIĆ,
pomočnica ravnateljice za vrtec

GASILSKA ZVEZA RUŠE
IMA NOVEGA PREDSEDNIKA
Gasilska zveza Ruše je na izredni skupščini v mesecu
januarju letos v prostorih PGDBistrica ob Dravi v skladu s
Statutom GZ izvolila novega predsednika GZ Ruše.
Novi izvoljen predsednik je postal Jože Urleb, gasilski
častnik 2.stopnje,član PGD BistricaOb Dravi. V gasilsko
organizacijo se je vključil 1959. leta in opravljal različne
naloge: mladinskega mentorja, desetarja, podpredsednika
in od 1985. -2013. leta funkcijo predsednikaPGD Bistrica
ob Dravi. Ob koncu mandata mu je bil dodeljen naziv
Častnega predsednika PGD.

član regijskega sveta GZ
mariborske regije in član
Časopisno Založniškega
sveta pri Gasilski zvezi
Slovenije.
Novemu
predsedniku
GZ Ruše želimo veliko
uspehov pri vodenju naše
Gasilske zveze.
Na pomoč !

Jože Urleb vodi GZ Ruše v, katero je vključenih šest PGD
treh naših občin : Ruše, Selnica ob Draviin Lovrenc na
Pohorju. Na tem požarno varnostnem področju deluje
preko 750 prostovoljnih gasilcev. Predsednik GZ Ruše je
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Pripravila: Sanja HLEB OSET,
namestnica predsednika GZ Ruše
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PGD SELNICA OB DRAVI V LETU 2014

Ne moremo vplivati na dolžino
svojega življenja, toda precej
lahko naredimo za njegovo širino
in globino. Ljudje smo med seboj
različni. Eni pustijo svoj pečat v lepih
izdelkih, dobrih dejanjih, v bogastvu,
v znanosti. Gasilci ga dajemo svojim
sokrajanom v obliki pomoči, varnosti,
tudi spoštovanja. Imejmo srce, da mu
sledimo, le tako nam bo topleje in
svetleje. Gasilci v svoje vrste prihajamo
in odhajamo, nepozabljena so le naša
dejanja.
V letu 2014 smo svoje adrenalinsko
poslanstvo uresničevali v boju
z žledom, ki je zaznamoval tako
našo občino kot celotno Slovenijo.
Strokovna literatura navaja, da
žled nastane, ko dežuje ali rosi pri
temperaturah pod lediščem oziroma
ko padavine v tekoči obliki padajo na
podhlajeno podlago. Navadno pri taki
temperaturi sneži, vendar v določenih
vremenskih razmerah kljub temu
padavine padajo v tekoči obliki.
Srednje močan žled se v Sloveniji
pojavlja vsakih nekaj let, močan
žled, ki povzroča veliko gospodarsko

škodo, pa približno na 50 let. Toda že
pri preverjanju statističnih podatkov
ugotavljamo, da to ne drži. Z debelim
oklepom ledu smo se v Sloveniji
spoprijeli leta 1980, nato 1995,
1996/1997, 2009, 2010, 2014. Človek
si je podredil vse, kruto sega po naravi,
a ta nam jasno kaže, da je močnejša
in nam vrača udarce v obliki naravnih
nesreč.

V januarju je bil razglašen rdeči
alarm. Žled je uničeval električna
omrežja, zapiral številne ceste, kosil
stoletna drevesa. Pustošenje smo
še kako začutili v nižinskem delu
dravskega Pohorja in Kozjaka, saj bo
odpravljanje posledic škode moč
čutiti kar nekaj let. V Selnici ob Dravi
smo bili gasilci ob tem dogodku zelo
aktivni, delovali smo porazdeljeni
na različnih lokacijah in skupaj
z drugimi službami vzpostavljali
normalno življenje. Zaradi ledenega
oklepa smo bili nenehno na terenu.
Odstranjevali in čistili smo podrta
drevesa, odstranjevali in stabilizirali
podrte drogove in izvajali dežurstva.
Ponovno smo dokazali, da svoje delo
opravljamo strokovno, vestno; znali
smo poskrbeti za sokrajane, in kar
je najpomembnejše, pri tem nismo
ogrozili sebe ali drugih. Vsi gasilci smo
se iz intervencij vračali zdravi in brez
poškodb; tega za opremo ne moremo
trditi.
Če nas je v začetku leta presenetila
zmrzal, smo se jeseni spopadali z
obilnimi vodotoki in posledično z
zalitji z vodo. Zaradi poplav je v občini
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deloval štab civilne zaščite, v okviru
katerega smo dobro sodelovali in svoje
delo opravili profesionalno. Gasilci ne
rešujemo le ljudi, temveč skrbimo
tudi za življenja živali. V Šturmovem
potoku se je v naplavljenem vejevju
ujel srnjak. Rešil ga je naš operativni
gasilec. O pomoči srnjaku so pisali
tudi v reviji Lovske zveze Slovenije –
Lovcu.
Dodatna vrednost za naše društvo kot
tudi občane je vključitev v projekt prvih
posredovalcev. V projektu sodelujemo
od meseca junija. V primeru srčnega
zastoja smo skupaj z reševalno
postajo Maribor aktivirani v ta namen
izurjeni gasilci. Prvi prihitimo na kraj
dogodka z lastnim avtomatskim
zunanjim defibrilatorjem (AED), kjer
nudimo prvo pomoč ponesrečencu
do prihoda reševalne ekipe. To se
je izkazalo za zelo učinkovito, saj so
naši prvi posredovalci v letu 2014
intervenirali kar šestkrat.
Brez izobraženega kadra v gasilstvu
ne gre. Pridno smo se izobraževali
za čine in specialnosti. Kar 29 članic
in članov je pridobilo nov čin, 15
gasilcev in gasilk pa je pridobilo
gasilsko specialnost. Izobraževanja
v okviru GZ in GZS pa niso dovolj.
Pomembno je, da gasilci poznamo
in obvladamo delo z opremo, ki
se nahaja v domačem gasilskem
domu, zato je poveljstvo med letom
organiziralo različne operativne vaje.
Opravljali smo vaje z vodnimi curki, s
penili in lestvijo ter obnavljali osnove
prve pomoči.
Vlada Republike Slovenije je ob
visokem priznanju, bronastem znaku
Civilne zaščite, za naše društvo
zapisala, da je delo gasilcev eden od
bistvenih temeljev za varno življenje
ljudi. Zahvalila se nam je za uspešno
opravljene naloge zaščite, reševanja
in pomoči. Tudi za to priznanje smo
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gasilci vložili svoje strokovno znanje
in bogate izkušnje.
K izobraževanju spadajo tudi
tekmovanja. Udeleževali smo se
pokalnih, regijskih tekmovanj in
tekmovanja GZ Ruše. Rezultati so bili
tudi tokrat izjemni, v gasilski dom smo
se vračali pod težo priznanj, pohval,
potrdil, pokalov in medalj. Zasluga
gre vsem mentorjem in domačim
sodnikom, ki so nam na voljo s
svojim znanjem, in seveda vztrajnim
tekmovalcem. Najbolj dejavna na
področju tekmovanj je bila naša A2
desetina, ki se je redno udeleževala
pokalnih tekmovanj od Motovilcev
pa vse do Dekanov. Ponosni smo na
organizacijo 3. gasilskega tekmovanja
za prehodni pokal Selnice ob Dravi.
Tekmovanje postaja tradicionalno.
Lani je v Selnici tekmovalo kar 20 ekip,
ki so na tekmovanju uživali, se družili s
svojimi vrstniki in pridobivali dodatna
znanja. Organizacija 4. gasilskega
tekmovanja je že v teku, zato
vabljeni, da se nam pridružite bodisi
kot tekmovalci ali pa kot navijači za
naše gasilce in gasilke. Tekmovanje
bo v soboto, 23. 5. 2015, na travniku
za osnovno šolo Selnica ob Dravi.
Začetek tekmovanja bo ob 14.00.
Gasilci smo vse leto skrbeli za urejen
videz gasilskega doma in okolice.
Vzdrževali smo gasilsko opremo,
vozila, pregledovali smo hidrantna
omrežja, sodelovali v pustni povorki,
sodili na različnih tekmovanjih,
opravljali smo požarne straže, predirali
kanale in vozili vodo. Udeležili smo
se tudi Florjanove maše, pogrebov
in počastili tovariše, ki so dočakali
svoje okrogle obletnice. Sodelovali
smo z lokalno skupnostjo, Osnovno
šolo Selnica ob Dravi, društvi v
občini, gasilskimi društvi v GZ Ruše,
sodelovali z GZ Ruše, izmenjavali
izkušnje in se družili tudi z gasilskimi
društvi zunaj naše zveze.

Gasilstvo je poslanstvo, kjer je
pomemben vsak posameznik, ki se
zna zliti v skupno dobro. Ponosni smo
na našo mladino, ki nas je razveselila
z odličnimi rezultati na tekmovanjih.
Močno je prisoten ženski pohod
v moško domeno, čeprav se tega
dobro sploh še ne zavedamo. Članice
niso zadovoljne samo z različnimi
izobraževanji, posveti, tekmovanji,
postajajo pomemben člen pri
izvajanju operativnih vaj in pomoči
ob intervencijah. Veteranske vrste
zapolnjujejo naše staroste, tovarišice
in tovariši, ki so postavili temelje,
gradili gasilski dom in ime našega
društva s svojim delom ponesli
zunaj našega kraja. Veterani se redno
srečujejo, se udeležujejo različnih
srečanj, tekmovanj in slovesnosti.
Vsi člani so lani s svojim delom in
udejstvovanjem pripomogli, da smo
že drugič zapored osvojili največ točk
v ocenjevanju gasilskih društev v
okviru GZ Ruše.
Odraz dela gasilcev je prepoznaven
tudi v lokalni skupnosti. Občani
nas cenite in spoštujete, za kar smo
vam zelo hvaležni. Ob raznašanju
koledarjev so nam široko odprta
vrata. Hvala! Zahvala velja tudi Občini
Selnica ob Dravi in županu g. Juriju
Lepu, ki naše delo razume, se zaveda
svoje odgovornosti in podpira razvoj
gasilstva v Selnici.
Trdo delo zaznamuje večino časa, ki
ga gasilci vložimo v svoje poslanstvo.

Občina SELNICA OB DRAVI

Tako je marsikdo prezrt, ni pa prezrto njegovo delo. Lansko leto smo zaključili z okoli 11.130 urami prostovoljnega dela.
Če se poigramo s statistiko, smo torej leta 2014 skupaj bili aktivni 1 leto 3 mesece in 9 dni. In bilo nam je v veselje.
Na pomoč!
Zapisala: Igor ŠTRUC – predsednik PGD Selnica ob Drav in Franc AMON – poveljnik PGD Selnica ob Dravi
Fotografije: arhiv društva

Z GASILSKIM ZNANJEM
DO DRŽAVNEGA NIVOJA
Kviz gasilske mladine se je iz pozne
jeseni na predlog večine regij prestavil
na spomladanski čas. Tako smo tudi
mladi gasilci in gasilke PGD Selnica
ob Dravi spomladanske vaje namenili
pripravi na kviz gasilske mladine. Kviz
se je delil na dva dela, na teorijo in
prakso. Pri teoretičnem delu so mladi
odgovarjali na splošna vprašanja o
gasilstvu, zgodovini gasilstva, prvi
pomoči ter požarni preventivi. Znanje
gasilske terminologije o gasilskih
tekmovanjih in pojmih iz gasilstvapa
se je preverjalo z nalogami od 5 točk
proti 0. Praktičen del je od otrok
zahteval veliko gasilske spretnosti.
Pionirji so se preizkušali v štafetnem
vezanju jamborskega, tkalskega in
tesarskega vozla, katerega so si izbrali
sami, ter v spretnostni vaji. Priklapljali
so tlačno C-cev na trojak, razvrščali
vrste požara k pravilnemu gasilniku in
odlagali ročnik v zanj označeno polje,
pri tem pa so morali premagati oviro.

Mladinci so se preizkušali v štafetnem
vezanju vozlov, katerega so tik pred
vajo izžrebali. Priklapljali so tlačneB
in dve C-cevi na trojak, prepoznavali
gasilsko opremo in orodje, ki so ga
morali odložiti v označeno polje, ter
metali torbico.
Pripravniki so svoje praktično znanje
preizkušali v navezavi gasilske

sekirice, navezavi cevi z ročnikom brez
zasuna in navezavi cevi z ročnikom
z zasunom. Njihova praktična vaja
je zajemalapritrditev hidrantnega
nastavka na improviziran podzemni
hidrant, priklapljanje dveh tlačnih
C-cevi na stabilno C-spojko in ročnik
ter metanje tlačne C-ceviv metrski
pas.

Selniške novice 24 | MAJ 2015

35

Občina SELNICA OB DRAVI

Ker se, žal, nahajamo v času, ko
večina otrok svoj prosti čas preživi
pred računalnikom in televizijskim
sprejemnikom, smo toliko bolj veseli,
da naši otroci radi obiskujejo gasilski
dom. Tako smo se v soboto, 14.3.2015,s
sedmimi ekipami odpravili na 14. kviz
gasilske mladine GZ Ruše. Teoretični
del je potekal v prostorih osnovne
šole Lovrenc na Pohorju, praktični del
pa v gasilskem domu PGD Lovrenc na
Pohorju. Naše društvo so zastopale3
ekipe pionirjev (od 6 do 11 let) ter 2
ekipi mladincev (od 12 do 16 let) in 2
ekipi pripravnikov (od 16 do 18 let).

•

Da so se vaje obrestovale, so pokazali
rezultati.Domen, Jan in Nikso v
kategoriji pionirjev osvojili 6.mesto,
Klara, Klemen in Gašper pa odlično
5. mesto. Nehvaležno 4. mesto je
osvojila ekipa mladincev v sestavi Zala
P., Maj in Aljaž. Vstopnico za regijsko
tekmovanje pa so si prislužili:
• s 1. mestom pionirji (Ožbej,
Thomas, Mai),
• s 1. mestom pripravniki-1(Jaka,
Matic, Rene),

V nedeljo, 22.3.2015, smo se s 4
ekipami odpravili proti obrambnemu
domu v Pekrah, kjer so tekmovali
otroci iz celotne mariborske regije.
V konkurenci 32 ekip so naši osvojili
naslednja mesta: pionirji 9.mesto,
pripravniki-2 6.mesto, pripravniki-15.
mesto in mladinke 2. mesto, to je
pomenilo, da so si prislužile pokal
ter nastop na državnem tekmovanju.
Skupinski uspeh smo proslavili
združenjem ob okusnih picah.
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•

z 2. mestom mladinci (Zala H.,
Nina, Žan),
z 2. mestom pripravniki-2 (Igor I.,
Igor G., Grega).

Tekmovanja se je kot rezerva udeležil
tudi Tanej, ki je s svojim znanjem
pomagal ekipi iz PGD Smolnik. Po
kvizu GZ smo pričeli z intenzivnimi
vajami za regijsko tekmovanje. Otroci
so bili tako motivirani, da so predlagali,
da se vaje izvajajo vse dni v tednu;to
smo jim mentorji seveda omogočili.
Tukaj bi se zahvalili staršem, ki ste
svoje otroke redno vozili na vaje.

Na sončno soboto, 28. marca, je na
osnovni šoli Franceta Prešerna v
Kranju potekal državni kviz gasilske
mladine.Na tekmovanju je sodelovalo
39 pionirskih, 38 mladinskih in 31
pripravniških ekip. Zala P., Zala H.
in Nina so se pod mentorstvom
Lukeodlično izkazale. Teoretični
del so opravile z odliko, žal pa je pri
praktičnem delu zmanjkalo nekaj
športne sreče. Kljub temu so osvojile
fantastično12. mesto, kar je za naše
društvovelik uspeh. Na njih smo
ponosni vsi člani društva. Čestitke še
enkrat!
Za konec pa naj izkoristimo priložnost
in v naše društvo povabimo
bodoče gasilke in gasilce. V društvu
posvečamo veliko pozornosti vzgoji
mladih članov v gasilce.
Angažiranost, vztrajnost ter trud
so poplačani, o tem pričajo sedanji
operativni člani, ki so bili člani
društvaže kot otroci. Mentorji in
vodstvo skušamo mladini zagotoviti
čim bolj raznolike aktivnosti in jim
podati koristno znanje. Mladim
ponujamo veliko gasilskega znanja,
timskega dela, zabavnega druženja
s sovrstniki, spoštovanjasočloveka in
zanimivih trenutkov. Torej, pridruži
se nam in postani GASILECoziroma
GASILKA. Za več informacij se lahko
obrnete na mentorja mladine (Robi:
041/417-756) ali nas obiščete v
gasilskem domu. Se vidimo.
Napisal: Martin DEŽELAK
Foto. Arhiv društva
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AJDOVI ŽGANCI PO BABIČINO
TD Selnica ob Dravi že sedmo leto
zapored organizira tržnico selniških
dobrot in lokalnih izdelkov. V okviru
tržnice občasno priredimo tudi
prikaz etnološke dediščine. Tako smo
v soboto, 21. februarja 2015, kuhali
ajdove žgance na način, kot so to
počele naše babice.
Eno izmed sobot na tržnici selniških
dobrot sta ob kramljanju g. Janez
Urbas (Ekološka trgovina Kobanara)
in ponudnik ekološke zelenjave g.
Janez Polenšak (ekološka kmetija
Polenšak) od Sv. Ane, ki sta sicer
redna gosta tržnice, dala pobudo, da
bi na tržnici mleli ekološko pridelano
ajdovo moko in iz sveže polnozrnate
ajdove moke kuhali prave ajdove
žgance, kot so jo kuhale naše babice.
Ker se na tržnici srečujejo ljudje
dobre volje, so bile za sodelovanje
takoj pripravljene branjevke ga.
Marica Maček in ga. Antonija Fašnik.
Predsednica TD Selnica ob Dravi
Ivanka Frešer si je pri kmetijah
Košan in Gradišnik izposodila
“plehnate krožnike”, lesene žlice in
vse potrebno za kuhanje ajdovih
žgancev. Branjevke so priskrbele
“zaseko”, mleko, gorilnike. Gospod
Polenšak je prinesel ročen lesen
mlin za mletje žit, ki je primeren tudi
za rabo v gospodinjstvih, družina
Breznik je pripravila dodatne mize,
priskrbela elektriko. Za dobro voljo
pa je dodatno poskrbel tudi Aljaž
Breznik, ki je obiskovalcem skuhal
kavo!
Ajdove žgance sta sproti kuhali ga.
Antonija Fašnik in ga. Marica Maček.
Ga. Marica je tudi rade volje svetovala
gospodinjam in obiskovalcem, kako
skuhati najboljše ajdove žgance.
Med kuho pa je celo morala odložiti
jakno, čeprav ni bilo preveč toplo,
saj je mešanje ajdovih žgancev med

kuho fizično naporno delo.
Obiskovalci so bili nad svežimi,
okusnimi ajdovimi žganci navdušeni!
Nekaterim je bila še posebej všeč
kombinacija ajdovih žgancev, mleka
in “zaseke”.
Recept: v slani krop, ki ga mora biti
enkrat več kot moke, vsujemo ajdovo
moko in pustimo, da se kuha približno
30 minut. Kepo, ki nastane, z leseno
kuhalnico prebodemo, da se tudi
moka na sredini prepoji s kropom. Po
približno 30 minutah vodo odlijemo
in dolijemo toplo maščobo. Najbolje

zaseko. Pričnemo mešati, dokler se
vsa moka enakomerno ne prepoji s
tekočino. Po potrebi dolijemo vodo,
ki smo jo prihranili. Pustimo počivati
kakšnih 10 minut, nato z vilico
nastrgamo. Postrežemo jih lahko
z mlekom, smetanovo ali gobovo
juho. Včasih pa so jih jedli tudi s
toplim moštom (jabolčnim vinom)
ali golažem.
Besedilo in fotografije:
Bernarda KOREZ
(podpredsednica
TD Selnica ob Dravi)
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NA SEJMU ALPE ADRIA TURIZEM IN
PROSTI ČAS 2015

Tudi letos smo sodelovali na sejmu Alpe Adria Turizem in
prosti čas, ki je bil na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Na sejmu smo bili na povabilo Turistične zveze Slovenije.
Prisotni smo bili dva dni, od srede do petka. Predstavljali
smo lokalno ponudbo in turistične zanimivosti Selnice ob
Dravi.
Delili smo letake podjetja Soven, KZ Selnica ob Dravi,
Gostilne Pec, Sadjarstva Grahor, HE Fala, brošuro Jabolčne
poti in dajali informacije o turistični ponudbi in možnosti
preživljanja prostega časa v našem kraju in okolici.
Presenečeni smo bili, da Slovenci že kar dobro poznajo
Selnico. Predvsem Sovenove izdelke, kar nekaj pa jih je

že bilo na Binkoštnem pohodu na Sv. Duh na Ostrem
vrhu.
Navezali pa smo tudi nekaj novih stikov. Med drugim nas je
k sodelovanju povabila Športna zveza Slovenije, ki na svoji
spletni strani objavlja športne dogodke. Poznali so tek po
Jabolčni poti in na Sv. Duh na Ostrem vrhu, vendar niso
imeli kontaktov. Prav tako je pokazala interesavstrijska
turistična revija, ki pokriva področje avstrijske Štajerske
in Koroške. V kratkem želi napisati prispevek o lokalni
turistični ponudbi in možnostih aktivnega preživljanja
prostega časa v Selnici ob Dravi.
Besedilo in fotografije: Bernarda KOREZ

ČEŠNJEV DREVORED JE POSAJEN!
Da je “Dan za spremembe” tako odmeven in obširen,
ima največ zaslug Slovenska filantropija in gibanje
»prostovoljstvo«, katerega član je tudi TD Selnica ob Dravi.

TD Selnica ob Dravi je tudi letos uspešno sodelovala v tej
vseslovenski akciji s posaditvijo Črešnjevega drevoreda v
Črešnjevcu ob Dravi.

Za kako obsežno vseslovensko akcijo gre, pa nam da
slutiti objava Slovenske filantropije: »6. Dan za spremembe.
Raznolik in raznovrsten – kot je tako tudi prostovoljsko delo.
Veseli smo, da smo letos družno povezali še več organizacij,
še več prostovoljcev in razveselili še več posameznikov (8.094
prostovoljcev, ki so v svoje akcije vključili 4554 obiskovalcev
ali uporabnikov). Akcije so potekale kar v 84 krajih. Veseli
smo, da nekateri ostajajo del zgodbe že več let, in seveda smo
veseli, da nas je vsako leto več.«

Za sodelovanje smo tudi prejeli zahvalo Slovenske
filantropije.
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Tako smo v torek, 24. marca 2015, zasadili kar 17 črešenj
starih sort ob cesti v Črešnjevec ob Dravi. Sodelovalo je kar
16 prostovoljk in prostovoljcev vseh starosti.
Družina Šinkovec z Vrablove domačije je odstopila
zemljišče, drevesnica Planta sadike, pridne roke
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prostovoljcev pa so vse sadike zasadile. Pri kopanju lukenj
pa nam je pomagal celo bager!
Da bo drevored res raven, sta poskrbela Vladimir Dolinšek
in Vlado Sabolek, ki sta pred zasaditvijo drevored zakoličila.
V načrtu imamo še izdelavo označevalnih tabel, seveda pa
se vsi veselimo prvih cvetov, čez nekaj let pa slastnih, rdečih
sadežev! Sadeži bodo namenjeni vsem mimoidočim, še
najbolj pa seveda otrokom!

Še posebej pa smo se razveselili pomoči gasilcev PGD
Selnica ob Dravi, ki so ob koncu zasaditve vse sadike tudi
zalili.
Spet smo dokazali, da je v slogi moč in da v Selnici znamo!

Besedilo: Bernarda KOREZ
Fotografija: Vlado SABOLEK

ČEŠNJEV DREVORED SMO MORALI
DODATNO ZAŠČITI!
V marcu 2015 smo v sklopu vseslovenske akcije »Dan za
spremembe« posadili Črešnjev drevored ob cesti, ki nas
popelje v naselje Črešnjevec ob Dravi.
Izkazalo pa se je, da so mlade sadike češenj zelo mikavne
kozam. Zato smo se odločili, da to »kozjo poslastico«
pravočasno še dodatno zaščitimo. Tako sta se g. Vlado
Sabolek in g. Jože Deželak lotila dela. Pod budnim
strokovnim očesom g. Vladimirja Dolinška iz Drevesnice
Planta sta sadike zaščitila z gradbeno mrežo, za kar sta
potrebovala kar 2 dni, saj so mreže težke in bi ob nepravilni
namestitvi kaj hitro lahko poškodovale mladike češenj.
Material je prispevalo TD Selnica ob Dravi, delo pa je bilo
opravljeno prostovoljno.
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POREZAN SADOVNJAK OB VRTCU IN
NOVEM KULTURNEM DOMU
Prvi dan aprila je ga. Lucija Grahor (Sadjarstvo Grahor)
strokovno porezala sadovnjak jablan, ki se nahaja na
travniku med vrtcem in novim kulturnim domom Arnolda
Tovornika. Pri tem je ugotovila, da bo drevesa potrebno
dodatno zaščiti, saj so zaradi gradbenih del nekoliko
poškodovana. Čeprav so delavci pazili, da jih ne bi preveč
poškodovali, žal ni šlo drugače.
Poškropili jih bomo z okolju prijaznimi škropivi, da se ne
bodo razvile bolezni in da si bodo opomogla.

Nov del nasada je star 3 leta, torej bodo drevesa kmalu
prvič obrodila. Pri dosaditvi leta 2012 so aktivno sodelovali
tudi učenci OŠ Selnica ob Dravi!
Namenjen je, podobno kot Črešnjev drevored v Črešnjevcu
ob Dravi, predvsem otrokom, ki si bodo lahko sami natrgali
sveže sadeže.
Se še spomnite “rabutanja”? A niso bile tiste najslajše?
Besedilo: Bernarda KOREZ
Fotografija: Vlado SABOLEK

POROČILO O DELU TD ZA LETO 2014
Turistično društvo je pravna oseba
zasebnega prava. Društvo je bilo
prvič vpisano v REGISTER DRUŠTEV
30.9.1976.

na Jabolčni poti smo iskali Dedka
Mraza, organizirali silvestrovanje na
prostem z živo glasbo in v sklopu
tržnice izvedli 5 Zelemenjav.

Že vrsto let organiziramo tradicionalne
prireditve, dogodke, hodimo na
gostovanja, sodelujemo v lokalnem
okolju, gostujemo po Sloveniji in
tujini, se prijavljamo na razpise,
ohranjamo kulturno dediščino, se
izobražujemo itd.

Dogodki v letu 2014:

V letu 2014 smo izvedli
naslednje prireditve:
Podelitev pohval in plakete ZV,
obeležili smodan Zemlje s posaditvijo
jablan v sadovnjaku in na Jabolčni
poti, izvedli 3. tekmovanje v naj
moštu, kisu in soku, organizirali
prvomajsko budnico,
prikazali
cepljenje sadnih dreves, gostili
kulturnike iz sosednje Madžarske,
izvedli tradicionalni Binkoštni pohod,
organizirali predavanje na tržnici –
nabiranje in sušenje zelišč -, obeležili
obletnico tržnice, izvedli 1. Štrudlfest,
postavili in prižgali luči na novoletni
smreki s pogostitvijo gostov iz N.
Sada, organizirali 1. blagoslov konj,
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Obeležili smo Uro za zemljo, Uro
za spremembe, izvedli 3 strokovne
oglede s predavanji v parku gradu
Viltuš, pogostili kolesarje, z našo
pomočjo izvedli 2 teka na Jabolčni poti,
kuhali slivovo in breskovo marmelado,
po Jabolčni poti popeljali obiskovalce
iz TD Viničar, TD Lavrica in Metagibalce
iz Ruš; na oglede popeljali goste iz
Novega Sada, otroke na Jabolčni
poti pogostili z jabolki, sodelovali
v tednu vseživljenjskega učenja –
ogled šolskega čebelnjaka –, gostili
predsednika DS g. Mitjo Bervarja z
ekipo – tema obiska je bila grad Viltuš
s parkom – .
Smo pa tudi gostovali v tujiniRadeljpas in Gamlitz.
Gostovali smo še drugod po Sloveniji:
Sejem TIP LJ, Rekreatur Kranj, Bonaca
Portorož, MC MB in CE, Planet Tuš MB,
Ruška nedelja in Festival Stare trte MB.

Skrbeli smo tudi za kulturno, naravno
in tehnično dediščino.
Tehnični muzej Fala smo predlagali za
priznanje Kultura-Natura (priznanje
so dobili), posadili smo stare sorte
koruze in posejali ajdo. Pridelke smo
tudi pospravili.
Posneli smo kratko reportažo na temo
Velike noči pri gospe Tončki Pušnik –
objavljeno na BKTV in PLANET TV.
Kot člani Slovenske filantropije smo
izvedli prostovoljno delovno akcijo
na Mariborski cesti. Turistična zveza je
izbrala naj prostovoljko Ivanko Frešer.
Nismo pa pozabili na izobraževanje.
Imamo novo lokalno turistično
vodnico, Urško Breznik; sooblikovali
smo Strategijo občine; aktivno smo
sodelovali pri razvoju ponudbe pri Sv
Duhu na Ostrem vrhu – INFO TOČKA;
bili na delavnici za javna dela; udeležili
smo se delavnice MRA – Strategija
razvoja turizma Maribor-Pohorje; bili
na posvetu za predsednike TD pri ŠTZ
– dvakrat in TZS v Portorožu; udeležili
smo novinarske konference Zavodaza
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turizem MB – ogled filma, ki je bil
posnet na Jabolčni poti.

Članstvo:
Smo člani TZS, ŠTZ, Hortikulturnega
društva Maribor in
Slovenske
filantropije.
Aktivni smo bili v Odboru za pripravo
prireditev ob občinskem prazniku.
Svoje delo je opravila tudi
Hortikulturna komisija.
RAZPISI: uspešni smo bili na
razpisu Občine, TZS in Zavoda za
zaposlovanje.

Promocija občine:
Za promocijo smo poskrbeli z letaki,
plakati, radijskimi oglasi, telopi
na BKTV, H2O in KRS, objavljali
v Selniških novicah, Nedeljskem
dnevniku, Nedeljskem Večeru, na
facebooku, spletni strani TD, občine,
TZS, Penzionistu, informatorju, MMC
dogodki, e-mailih ipd.
Oblikovali in natisnili smo brošuro »V
objemu selniških jablan s pridihom
kulinarike«, kjer smo zajeli 19
ponudnikov in brošuro pripravili v
treh jezikih.

Posneli smo kratek film na Jabolčni
poti v sodelovanju z Zavodom za
turizem MB.
Zelo dobro sodelujemo z vodstvom
in vsemi zaposlenimi na Občini
Selnica ob Dravi, z Osnovno šolo in
vrtcem Selnica ob Dravi, z lokalnimi
ponudniki in nekaterimi društvi iz
Selnice in od drugod.
Upamo, da bomo tudi v naslednjem
letu tako ali še bolj uspešni.
TURIZEM SMO LJUDJE.
Pripravila: Ivanka FREŠER,
predsednica TD Selnica ob Dravi

PRECEPLJENJE STARE JABLANE
Na lep sončen prvi pomladanski dan smo se dobili v
Drevesnici Planta ob Jabolčni poti v Črešnjevcu ob Dravi.
Mojster Vlado Dolinšek nam je praktično prikazal, kako
lahko staro drevo, v našem primeru jablano, cepimo s
cepiči različnih sort.Tako smo staro jablano precepili z 2
novima sortama in v prihodnosti bo obrodila 3 različne
sorte jabolk: ob matični sorti še 2 novi precepljeni.
Med seboj lahko cepimo različne sorte jabolk, hrušk,
češenj. Različno podlago pa lahko uporabimo pri slivi za
cepiče marelic, včasih se obnese tudi cepič breskve. Vendar
je v tem primeru uspeh manj verjeten.
Kljub vetru smo uživali v prvem pomladnem soncu in
se naučili nekaj novih prijemov in skrivnosti uspešnega
cepljenja in precepljenja sadnega drevja.
Tisti, ki so bili z nami lani, so doma že poskusili cepiti nekaj

drevja in so z veseljem in ponosom poročali, da so se cepiči
prijeli.
Hvala gospodu Vladu Dolinšku, ki tako nesebično deli
svoje znanje z drugimi.
Besedilo in fotografija:
Bernarda KOREZ
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PODELITEV PRIZNANJ IN PLAKETE
ZLATA VRTNICA ZA LETO 2014
V sklopu prireditev ob občinskem
prazniku smo v petek, 22. 5. 2015,
v Hramu kulture Arnolda Tovornika
podelili 24 priznanj in plaketo Zlata
vrtnica za urejeno okolje v občini
Selnica ob Dravi za leto 2014.
V ocenjevanje so vključeni objekti,
kjer se ne opravljajo gradbena dela in
je okoli njih živa meja ali ograja nižja
od 125 cm oziroma ni omogočen
prost dostop do stavbe. Objekti Foto Anka
ocenjevanja so razdeljeni v sedem
kategorij. V kategoriji individualne
hiše se ocenjuje negovanost trate,
zasaditev dreves, grmovnic, trajnic
in sezonskega cvetja, umeščenost in
urejenost zelenjavnega vrta, če je ta
ob hiši, grajene prvine kot so, ograje,
nadstrešnice, vodni elementi, zimski
vrtovi in površine zunaj ograje.
Hortikulturna komisija Turističnega
društva Selnica ob Dravi po ogledih na
terenu pripravi seznam predlaganih Foto Anka
kandidatov za nagrajence, katere
nato strokovno potrdi Hortikulturno urejanje zelenjavnega vrta, zelenice,
društvo Maribor, katero tudi izda grmovnic, trajnic in sezonskega
cvetja predstavlja užitek in hobi, kar
priznanja in plaketo.
Letos je bilo s priznanjem Zlata je skozi vsa leta, odkar se priznanja
vrtnica nagrajenih 20 individualnih podeljujejo, vidno na vsakem koraku,
hiš in sicer sedem iz naselja Selnica saj je okolica njune hiše domiselno in
ob Dravi, ena iz Črešnjevca ob Dravi, vzorno urejena v vseh letnih časih.
ena s Fale, tri z Janževe gore, ena z Zg.
Boča, dve iz Gradišča na Kozjaku, dve Že tradicionalno na prireditvi
nagradimo nekoga, ki nesebično
iz Zg. Selnice in tri iz Sp. Slemena.
Turističnemu
društvu.
Priznanja so si prislužili tudi dve pomaga
kmetiji, prva iz Črešnjevca in druga z Poimenujemo ga posebni nagrajenec
Velikega Boča, blokovsko naselje in ali nagrajenka. Letos je bila to gospa
Marica Zuoder, ki že vrsto let pomaga
ena javna ustanova.
z nasveti in materialno našemu TD.
Plaketo zlata vrtnica za leto Gospa Marica je bila dolga leta tudi
2014 v občini Selnica ob Dravi članica naše hortikulturne komisije.
sta prejela Branka in Vladimir Med podelitvijo priznanj je potekal
Sabolek. Priznanje sta prejela že leta kulturni program, v katerem so
2006 in 2011. Za zakoncem Sabolek nastopili: pevski zborček iz vrtca,
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Foto: Damjana OČKO

učenci OŠ Selnica (Tina, Rene, Gal,
Leona in folklorna skupina Jabolko),
Twirling skupina iz Lovrenca na
Pohorju in gostujoča plesalca latinsko
ameriških ter standardnih plesov Brin
Hlade in Tosia Robar Žerak.
Zahvaljujemo se vsem nastopajočim.
Posebna zahvala velja našim
sponzorjem in donatorjem. Ti so bili
Občina Selnica ob Dravi, Štruc Kovačija
Muta, Sadjarstvo Košan in Cvetličarna
Karmik. Društvo Podeželskih žena in
deklet pa je pripravilo pogostitev.
Dragi občani, urejanje vrtov naj vam
še naprej pomeni užitek in vsak si ga
naj naredi po svoji želji. Pomembno
je samo, da na svojem vrtu uživate in z
veseljem opravljate opravila na njem.
Za Turistično društvo Damjana OČKO,
predsednica hortikulturne komisije
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PROBLEMATIKA NEKDANJEGA
MEDDRŽAVNEGA PREHODA
SV. DUH NA OSTREM VRHU
Problematika
opuščenega
meddržavnega prehoda Sv. Duh
na Ostrem vrhu (v nadaljevanju:
mejni prehod) je v kraju prisotna že
vse od uvedbe Schengenske meje.
Ministrstvo za notranje zadeve RS je
stavbo pred dvema letoma končno
predalo v uporabo Občini Selnica
ob Dravi. Pogodba o prenosu pa je
vsebovala nekaj omejitev, kot je npr.
ta, da v njej ne sme biti stanovanje.
Leta 2013 je občina, natančneje LAS
Jabolko, pridobila nekaj sredstev,
s katerimi so uredili zunanjost in
notranjost stavbe. Zato se je začelo
še intenzivnejše razmišljanje o bodoči
vsebini mejnega prehoda. Pojavila se
je ideja o ureditvi muzeja kmečkega
orodja v tej stavbi. Vaški odbor Sv. Duh
na Ostrem vrhu(v nadaljevanju VO)
je to pobudo ocenil za dobrodošlo, a
težko izvedljivo, saj stavba ni primerna
za muzej takšne narave. Sledila je
ideja o muzeju plejžuha oziroma o
»Etnološki zbirki Selniški plejžuh«,
ki se je uresničila z otvoritvijo ob
binkoštih – 8. junija 2014.
Muzej plejžuha je lepo urejen, a mu
manjka življenja. Zato so se v VO in
Pohodniško-olepševalnem društvu
Duhovski gamsi začeli ukvarjati s
problematiko oživitve in dopolnitve
vsebine mejnega prehoda. Tako VO
kot društvo sta prebivalce Sv. Duha
pozvala, da predlagajo rešitve pri
bodoči dejavnosti, ki bi bile vezane
na življenje in delo v kraju.Tudi
Turistično društvo Selnica ob Dravi (v
nadaljevanju TD) in »Pležuh - Country
Club« (v nadaljevanju CC) sta začela
razmišljati o bodočih dejavnostih,
ki bi se odvijale v stavbi in okoli nje.

Stavba nekdanjega meddržavnega prehoda Sv. Duh na Ostrem vrhu

Zato so se vsi našteti akterji sestali
in ugotovili, da je potrebno začeti z
določenimi aktivnostmi, ki bi dale
kakšen rezultat. Žal je do zdaj ostalo
zgolj pri začetnih ugotovitvah, kaj
bi bilo potrebno narediti za dejanski
zagon.
V času turistične sezone, ki pri Sv.
Duhu traja od začetka maja do konca
oktobra, gre mimo stavbe veliko
število turistov. Od tistih, ki prihajajo
z avtobusi in osebnimi avtomobili, do
tistih najštevilčnejših – to so pohodniki.
V strukturi turistov prevladujejo
nemško govoreči turisti. Slovenskih
obiskovalcev je po preprosti oceni
le kakšnih 15 odstotkov, ki pa jih
seveda ne gre zanemariti. Glede
tujih turistov je potrebno povedati,
da celo leto prihajajo pohodniki.Za
veliko večino pohodnikov je pot proti
Sv. Duhu romarska pot, ki se seveda
konča z ogledom cerkve Sv. Duha. Teh
obiskovalcev kraja je največ
Največ obiskovalcev Sv. Duha na
Ostrem vrhu pa je v času, ko se na

avstrijski strani dogajajo trgatve.
Ob tem je treba vedeti, da so takrat
na avstrijski strani zasedene vse
prenočitvene zmogljivosti (ki jih je
tam zelo dosti), vse tja do Lipnice
(Leibnitz). Naštete prenočitvene
zmogljivosti zasedajo turisti, ki v tem
času prihajajo iz vseh krajev Avstrije,
iz Nemčije, iz Švice in tudi od drugod.
Vsi ti turisti tam ostanejo nekaj dni,
največ pa je takšnih, ki tam ostanejo
cel teden. Večina navedenih turistov
obišče tudi Sv. Duh. Dosti je tudi
takšnih, ki jim je naš kraj tako všeč,
da se v času svojega bivanja v Avstriji
k nam vračajo vsak dan tudi zaradi
gostoljubnosti, predvsem pa zaradi
dobre kulinarične ponudbe.
Posebna skupina obiskovalcev kraja
so kolesarji, katerim predstavlja
vzpon na Sv. Duh poseben izziv. Teh
obiskovalcev je največ iz Slovenije.
V zadnjih letih postaja kraj zanimiv
tudi za organizatorje raznih srečanj,
kot so srečanja starodobnih vozil,
srečanja lastnikov avtodomov in
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srečanja motoristov – predvsem
lastnikov štirikolesnikov.
Zaradi množice turistov, ki gredo
mimo stavbe nekdanjega mejnega
prehoda, smo mnenja, da bi stavba
morala postala nekakšna turistično
informativna točka. V ta namen bo v
stavbi potrebno vzpostaviti takšne
razmere, da bo sedanja etnološka
zbirka obogatena tudi z drugimi
aktivnostmi oziroma dejavnostmi.
Tako bi dejansko postala turistična
informativna
točka.
Turistična
informativna točka ne bi imela le
funkcije dajanja informacij, ampak bi
imela hkrati tudi razstavno prodajno

funkcijo.Urediti bo potrebno takšno
ponudbo, ki bo na neki način
zaokrožila turistično - informativno
ponudbo celotne občine. Za dosego
tega cilja je potrebno aktivirati vse
akterje, ki lahko kakorkoli k temu
pripomorejo – občino, obrtnike,
podjetnike, kmete, vinogradnike,
lokalno prebivalstvo itd. Vsi ti bi lahko
tukaj ponujali svoje izdelke, storitve
in podobno. Obrtniki in podjetja
bi lahko ponudili svoje izdelke,
kmetje svoje pridelke, vinogradniki
svoje vino itd. Tako bi lahko stekla
prodaja spominkov, izdelkov itd. Vsi
razstavljavci pa bi v tejhiši ponudili
tudi svoje prospekte oziroma svojo

celovito ponudbo in svoje naslove.
Ob pomoči prisotnega informatorja
bi tako dosegli, da bi turisti lahko kaj
kupili, tisti pa, ki bi želeli kaj več, pa bi
si pridobili informacije o turistični in
siceršnji ponudbi iz celotne občine.
Tako bi dosegli dva osnovna cilja.
Prvi je ta, da bi obiskovalci Sv. Duha
kaj kupili in dobili vse potrebne
informacije, drugi pa je ta, da bi se
napotili tudi v dolino proti Selnici
ob Dravi. Dosegli bi, da se v dolino
odpravijo ob obisku Sv. Duha ali pa
kdaj kasneje.
Prispevek in fotografija: VO Sv.
Duh na Ostrem vrhu

JEZIKOVNE DROBTINICE

IZPOSOJENKE IN TUJKE V SELNIŠKEM GOVORU TER NJIHOV IZVOR
Izpisano besedje je izbrano iz
Etimološkega slovarja slovenskega
jezika dr. Franceta Bezlaja (1976).
Slovenske besedne družine glede na
izvor uvrščamo v tri skupine.
1. Besede, ki so nastale v
kontinuiranem jezikovnem razvoju
že v praindoevropskem jeziku, npr.
ovca, mati; besede, ki so nastale v
praslovanščini, npr. sosed; besede,
ki so nastale iz podedovanih besed
v času samostojnega slovenskega
jezikovnega razvoja, npr. hlev.
2. Besede, prevzete iz tujih, zlasti
sosednjih jezikov, največ iz nemščine.
3. Posnemovalne besede posnemajo
naravne glasove, npr. kokoš, mukati.
Tujka je strokovna beseda, ki je bila
v 19. in 20. stoletju izposojena iz
tujega knjižnega jezika. V rabi je le v
knjižnem jeziku.
Največ
izposojenk
imamo
iz
nemščine (nem.), praslovanščine
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(psl.) in drugih slovanskih jezikov, iz
indoevropščine (ide.), iz latinščine
(lat.), grščine (gršč.), italijanščine
(ital.), iz bavarskoavstrijskega jezika
(bav. avstr.), manj pa iz drugih jezikov.
Izpisane so besede, njihov pomen in
izvor.
Adíjo 'k bogu, zbogom' (Pozdrav ob
slovesu) – iz lat.; áfna 'opica, nečimrn
človek' – iz nem.; ajda, v narečju tudi
hajda. (To žitarico so v 12. stoletju
v Evropo prinesli križarji, zato so jo
poimenovali po poganskih krajih,
od koder je prišla.) – iz nem.; ájmoht
'obara' – iz nem.; ájs 'vroč' – iz nem.;
alelúja 'slavite Jahveja' – iz hebr.; ámen
'tako naj bo' – iz lat.; áneks 'dodatek' –
iz nem.; ángel 'sel, glasnik' – iz gršč.;
apatíja 'neobčutljivost' – iz nem.;
apél 'klic, poziv' – iz nem.; apóstol
'odposlanec, sel glasnik' – iz lat.; árnika
'rastlina, ki povzroča kihanje' – iz gršč.;
áržét 'žep' – iz nem; avba 'pokrivalo'
– iz ide; bába 'stara ženska, babnica,

babica' – iz psl.; bájati 'pripovedovati
pravljice' – iz psl.; barába 'ničvrednež,
postopač’ – iz ital.; bárati 'vprašati'
– iz ide.; bart 'krat' – iz nem.; básati
'tlačiti' – iz nem.; beséda 'govor,
slovo' – iz slovan. j.; bìrka 'ovca' – iz
slovan. j.; bístahor 'spodbudni klic
za konje' – iz nem; bòb 'bob, fižol' –
iz slovan. j.; bóliti 'nejasno govoriti,
stokati, kričati' – iz slovan. j.; bóter
(tudi gotej) 'boter' – iz nem.; brajda
'vrstni nasad trte' – iz rom. j.; brdávs
'grobijan' – iz slovan. j.; brénta 'lesena
posoda, ki se nosi na hrbtu' – iz rom.
j.; bríhten 'bister, pameten' – iz nem.;
brítof 'pokopališče' – iz nem.; bróditi
'bresti, gaziti' – iz slovan. j.; brúsnica
'jagodičevje' – iz ide.; bržóla 'pražena
govedina' – iz ital.; biba 'zapredek,
ličinka' – iz hrvaščine; búbati 'boleti' v
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otroškem govoru – iz slovan. j.; búcati
'zbadati' – iz nem.; búča 'posoda za
vino, glava' – iz italij.; budálo 'tepec’
– iz hrvaščine; búla 'nadev' – iz nem.;
búnda 's krznom obložen plašč' – iz
madž.; búniti se 'upirati se, puntati
se' – iz hrvaščine; búrkle 'vile za
postavljanje v krušni peči' – iz lat.;
déd 'stari oče, stari mož' – iz slovan.
j.; dèhniti 'dišati, imeti duh' – iz psl.;
dékla 'služabnica' – iz slovan. j.;
deklína 'dekle, deklica' – iz slovan. j.;

déte 'otrok' – iz ide.; díle 'deske, tudi
podstrešje' – iz slovan. j.; dilávati
'razsajati' – slovensko narečno;
direndaj 'zmešnjava, ropot' – iz
nem; dób 'hrast' – splošnoslovanska
beseda; dàr 'zares, prav, zelo' –
slovenska narečna beseda; dọbrava
'listnat gozd' – slovenska narečna
beseda; dọm 'prebivališče' – iz ide.;
dọnda 'lutka, veliko, debelo dekle' –
romanski izvor; dràf 'prisad na rani,
vnetje' – iz nem.; drága 'dolina, odtočni

jarek' – iz psl.; drekáti 'vulgarno
govoriti' – iz nem.; dréti 'trgati, dajati
iz kože' - iz psl.; dréti se 'jokati, vpiti' –
iz slovan. j.; drózgati 'mečkati, gnesti'
– iz ide.; droží 'kvas' – iz psl; drug
'tovariš, nevestin spremljevalec' – iz
psl; držáva 'imperium' – iz slovanskih
jezikov; dùri 'vrata' – iz psl.
Nadaljevanje sledi.
Akad. prof. dr. Zinka Zorko

LOVSKA RAZSTAVA IN PREDAVANJE
Lovsko-gojitveni bazen Kozjak, ki
ga sestavljajo LD Boč na Kozjaku, LD
Vurmat in LD Gaj nad Mariborom, tako
kot vsako leto je tudi letos pripravil
lovsko razstavo v organizaciji LD Boč
na Kozjaku.
Razstava je bila 14. In 15. februarja
2015 v lovskem domu Lovske družine
Boč na Kozjaku. Na tej razstavi so bile
prikazane lovske trofeje uplenjene
divjadi v letu 2014.
Lovska družina Boč na Kozjak je
sodelovala pri zbiranju vzorcev rodil
pri ugotavljanju razmnoževalnega
potenciala (prirastka)srnjadi v Sloveniji.
Namen predavanja je bil seznaniti lovce
in druge slušatelje z vplivi različnih
dejavnikov s poudarkom na telesni
masi, starosti in izpostavljenosti stresu
na razmnoževalni potencial srnjadi.
Ugotoviti, kakšen je prirastek srnjadi
v Sloveniji in kako se razlikujejo med
posameznimi območji upravljavcev
lovišč.

Na razstavi je bilo organizirano predavanje na temo oplojenost srnjadi v Sloveniji. Predavateljica je
bila univ. dipl. inž. gozd. Katarina Flajšman.

Lovska razstava nima samo namena
prikazovati lovske trofeje ampak

druženje z lovci in drugimi uporabniki
prostora.
Besedilo: Boris MUŠIČ
Fotografija: Jože DEŽELAK
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PILOTSKI PROJEKT »LOVSKA
NARAVOSLOVNA UČNA POT
LD BOČ NA KOZJAKU«
V sedanjem času lovstvo dobiva vidnejši okoljevarstveni
pomen v družbi. Javnost je občutljiva na naravo, okolje,
živali, divjad. Vse več je različnih organizacij oziroma
posameznikov, ki nasprotujejo lovu, odstrelu in vsem
lovskim aktivnostim. Izjave v medijih kažejo na dejstvo,
da je javnost premalo seznanjena z dejavnostjo lovstva, in
pod vplivom današnjega časa in ekonomske naravnanosti
prihaja do različnih popačenj in nepravilnih dojemanj
in predstav o lovskih organizacijah. V različnih okoljih
je lovstvo zelo različno sprejeto. Urbana okolja so manj
naklonjena lovstvu kot podeželska okolja, kjer ljudje živijo
v tesni povezanosti z lovskimi organizacijami. Ponekod
je lovska organizacija tista, ki skrbi tudi za kulturno in
izobraževalno funkcijo posameznega kraja.
Ugled lovske organizacije se začne in konča pri lovcu in
lovski organizaciji. Zato je še kako pomembno, da lovske
družine s svojo dejavnostjo izkazujejo in dokazujejo
potrebnost delovanja lovcev v našem in lokalnem okolju.
Tukaj pridemo do segmenta javnosti, izobraževanja,
seznanjanja javnosti, kar počnemo na različne načine vsak
v svojem okolju.
Poudarek na delu z mladimi in z vsemi starostnimi
strukturami, z vsemi deležniki, ki uporabljajo naš
skupni življenjski prostor, je pomemben segment
naše prepoznavnosti. Pri iskanju odgovora na klasično
vprašanje: »Kako?« pa kaj kmalu pridemo do različnih
odgovorov. Eden izmed njih je tudi »Lovska naravoslovna
učna pot LD Boč na Kozjaku«. Z njo želimo poudariti
naše delo, seznaniti širšo javnost z našim prispevkom k
boljšemu načinu življenja, želimo seznaniti vse o tem,
kaj smemo početi v naravi in kaj ne, komu kaj škoduje in
komu koristi naša dejavnost. Želimo preprosto povedati,
pokazati in okrepiti zavest ljudi ter vzbuditi večjo stopnjo
zaupanja v lovce in naše delo. S potjo želimo pokazati
naravo, izobraževati vse ciljne skupine, posredno pa
pridobiti tudi kakšnega člana ali članico več v lovski
družini.
Lovska naravoslovna učna pot LD Boč na Kozjaku vsebuje
vse lovske objekte, divjadi in druge živali, ki so dejansko
prisotne v lovišču LD. V prvi vrsti predstavlja divjad,
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vzporedno na posamezni točki pa tudi druge živali, ki
so v lovišču prisotne in niso lovne. Ob vsaki točki ob
predstavitvi divjadi/živali naj bi bil predstavljen še lovski
objekt, krmna njiva ipd. Lovska učna pot se izvede na
temo lovstvo, divjad, narava, živali, okolje in učne vsebine,
namenjene osnovnošolcem po izboru OŠ Selnica ob Dravi.
V ta namen se v projektno skupino vključi predstavnik OŠ
Selnica ob Dravi.
Lovska učna pot je namenjena vsem generacijam, zlasti
pa:
• otrokom - udeležencem otroškega vrtca,
• otrokom – osnovnošolcem,
• dijakom,
• planincem – pohodnikom,
• članom društev v občini,
• krajanom,
• različnim starostnim strukturam,
• osebam s posebnimi potrebami (invalidi, slabovidni in
slepi…ipd),
• izletnikom.
Lovska učna pot se razprostira po celotnem lovišču in meri
skupno 4.600 m. Zajema tako nižinski kot tudi sredogorski
del lovišča. Lovišče ima sicer status sredogorskega lovišča,
vendar sta s to delitvijo mišljena ravninski in hribovski del
lovišča.

Starešina LD Boč predaja priznanje Občini Selnica ob Dravi, ki ga je v imenu
le-te prevzela direktorica občinske uprave Darja SLIVNJAK.

Občina SELNICA OB DRAVI

Lovska učna pot zajema:
•

•
•
•
•
•
•
•

informacijsko točko – tabla (info točka na začetku
in nekaterih vmesnih postajah z označitvijo kraja
nahajanja posameznih točk),
krmišče (različne vrste),
lovsko prežo (različne vrste),
lovsko kočo-lovski dom,
center šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpijon,
krmno njiva,
solnico,
ribnik, kalužo.

•
•

Vladimir Sabolek,
Rogisti Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož.

Celotni projekt je vodila projektna skupina v LD Boč na
Kozjaku in sicer:
• Boris Mušič, LD Boč na Kozjaku, starešina,
• Miran Daković, univ. dipl. inž. agron., LD Pobrežje
Miklavž in
• Mag. Srečko Felix Krope, LD Boč na Kozjaku, vodja
projekta
• Blaž Lovrič, prof., OŠ Selnica ob Dravi in LD Gaj nad
Mariborom.

Na celotni trasi imamo tako 11 informacijskih točk, večino
v predelu našega lovišča, in nekoliko več kažipotov, da
se ne izgubite. Po ena info tabla je na lovskem domu
LD Vurmat, ker ima omenjena lovska družina del lovišča
v naši občini, in eno info tablo na CŠOD Škorpijon, ki je
v predelu lovišča LD Gaj nad Mariborom. Celotna pot je
opisana in prikazana na naših spletnih straneh: http://
www.ldbocnakozjaku.org/.
Pri nastajanju naše poti so sodelovali tako lovci kot tudi
nelovci. Na rednem letošnjem občnem zboru lovske
družine smo se z družinskim priznanjem za delo na tej poti
zahvalili nekaterim našim članom. Priznanje so prejeli:
• Jože Deželak,
• Vinko Bosilj,
• Dušan Cebe,
• Janez Godec,
• Ivan Majster,
• Gvido Triplat,
• Domen Valher.
Na otvoritveni slovesnosti 22.4.2015 pa smo se zahvalili še
nekaterim, in sicer smo podelili pisna družinska priznanja
oziroma zahvale vsem tistim, ki so nam stali ob strani, nas
podpirali in pomagali pri izdelavi učne poti. Priznanja so
prejeli:
• Občina Selnica ob Dravi,
• OŠ Selnica ob Dravi,
• CŠOD Škorpijon,
• Podjetje NOVALIS, d.o.o.,
• Podjetje Uprint, d.o.o.,
• Blaž Lovrič,
• Kristina Geršovnik-Košan,
• Majda Maurič-Krničnik,
• Jaka Kraner,
• Franc Robič,

Gostje

Gospodar Jože DEŽELAK in Dušan CEBE

In da ne pozabim. Imamo tudi gospodarja te poti. To je Jože
Deželak, dosegljiv na številki 040 548 145 ali na računalniku
joze.dezelak@gmail.com. Kolikor sem seznanjen, je bilo na
naši poti že veliko obiskovalcev, pa še vabim vse vas.
Prispevek in fotografije:
mag. Srečko F. KROPE
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PESTRO DOGAJANJE V DELOVANJU
KARATE KLUBA SELNICA OB DRAVI
JUŠ MARKAČ DRŽAVNI PRVAK

V soboto, 10.01.2015, je v Velenju
potekalo državno prvenstvo za člane.
Selničani smo z enim tekmovalcem
osvojili eno zlato medaljo. Juš Markač
je v borbah - 84kg postal državni
prvak. Čeprav na prvenstvu ni bilo
veliko tekmovalcev, so bili pa toliko
boljši tisti, ki so nastopili. Na žalost
zaradi poškodbe na mogel tekmovati
Danijel Rihtarič.
Ta vikend nas čaka tekmovanje v
hrvaškem Samoboru, nato pa bo vse
podrejeno pripravam in tekmovanjem
za evropsko prvenstvo v mesecu
marcu v Turčiji.

JUŠ IZGUBIL LE BORBO PRED
VELIKIM FINALOM

V soboto in nedeljo, 17. in 18.01.2015,je
na Hrvaškem v Samoborju potekal
velik mednarodni turnir Grand prix
Croatia, katerega se je udeležilo v
dveh dneh kar 1700 tekmovalcev iz
23 držav. Izmed selniških karateistov
se je turnirja udeležil le Juš Markač,
med člani borbe absolutno. Nastopilo
je 55 tekmovalcev. Juš je izpadel v
4. kolu po sodniški odločitvi, torej
le stopničko pred velikim finalom,
kjer so se pomerili najboljši štirje
za prestižne nagrade, 2.000 EUR za
zmagovalca in tako navzdol. Juš je v
prvem kolu premagal Srba Vukoliča
s 4:0, nato Hrvata Ciglara z 1:0 in
Blažičeviča z 2:0. V 4. kolu je bil njegov
nasprotnik Bosanec Zukan, s katerim
sta bila do konca borbe enakovredna,
rezultat je bil 0:0, po sodniški odločitvi
pa je zmagal tekmovalec iz Bosne in
Hercegovine.
Odkar je Juš član našega kluba in
kadar je bil na tekmah z njim naš
trener Kamil Fras, Juš še ni izgubil
dvoboja po rednem delu, zmagal je
kar petnajstkrat, dvakrat pa izgubil
po sodniški odločitvi; to daje odličen
skupni rezultat temu tandemu.
Da je bil turnir zares kakovosten pove
podatek, da 400 tekmovalcem ni bilo
mogoče zagotoviti nastopa, čeprav
so se prijavili na to tekmovanje, saj je
že vnaprej napovedano maksimalno
kvoto 1700 tekmovalcev izpolnili.

34 držav. Juš je v prvem kolu premagal
Francoza Gautierja s 3 : 1, nato pa
izgubil proti Angležu Jammalu 0 :
2. Naslednji turnir Zlate lige bo na
Nizozomskem.

TRI ZLATE MEDALJE PII LETRICII
V soboto, 14.02.2015 je v Velenju
potekal mednarodni turnir Nestla
Žganka, na katerem je sodelovalo
360 tekmovalcev iz petih držav.
Pet selniških karateistov je osvojilo
sedem medalj, Pia Letricia Fras kar tri.
Suvereno najboljša je bila v katah in
v borbah, v svoji in v višji težnostni
kategoriji. Prvič je v borbah nastopil
tudi Timotej Vališer, kateri je dosegel
odlično drugo mesto med dečki 8
in 9 let, čeprav je Timotej star komaj
sedem let. Izpostaviti je potrebno še
drugo mesto Mori Nika v katah, kateri
je v izredno močni konkurenci osvojil,
z izvrstnim nastopom, drugo mesto.
To je bila prva tekma za naše mlajše
tekmovalce v tem letu, naslednja
nas čaka v Selnici ob Dravi v nedeljo,
01.03.2015, kjer bomo organizirali 2.
krog osnovnošolske lige.

JUŠ IZPADEL V DRUGEM KOLU
PARIZA
V soboto in nedeljo, 24. in 25.01.2015
je v Parizu potekala Zlata liga (Premier
Leaugue) v Karateju, eden od osmih
Karate1 turnirjev na svetu, kateri se
lahko primerjajo s teniškimi Grand
slam turnirji. V Juševi kategoriji, borbe
-84kg, je nastopilo 99 tekmovalcev iz
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Fras Pia Letricia, 1. mesto
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ZLATA LIGA NIZOZEMSKA

Vališer Timotej , 2. mesto

V soboto in nedeljo, 14. in 15.
februarja 2015, je v kraju Almere na
Nizozemskem potekala zlata liga
(Karate1 Premier leaugue) v karateju.
Za selniška karateista Juša Markača
in Danijela Rihtariča ni bila preveč
uspešna.
Dani je izgubil v prvem kolu proti
Estoncu Mengelu 0 : 2.
Juš je v prvem kolu premagal
Francoza Farouka 1 : 0, nato pa izgubil
proti kasneje tretje uvrščenemu
Nizozemcu Woldu 1 . 4.

BRONASTA
MEDALJA
BALKANSKEM PRVENSTVU

proti Srbu Jovanoviču 0 : 3, nato pa
za tretje mesto premagal še Hrvata
Živkoviča.
Danijel Rihtarič je tekmoval v
kategoriji + 84kg, kjer je bil v prvem
kolu prost, v drugem pa je izgubil proti
tekmovalcu Bosne in Hercegovine
Sujkoviču 0 : 8.
Sedaj
nas
pred
evropskim
prvenstvom v Turčiji čakajo le še
zadnje reprezentančne priprave, nato
pa nastop na omenjenem prvenstvu,
kjer pričakujemo dobre rezultate.

SARA SREBRNA NA 1. POKALNI
NA TEKMI

V soboto, 07.03.2015 je v Bohinjski
Bistrici potekalo 1. Pokalna tekma
KZS, kjer so nastopili samo trije
selniški karateisti, saj je večina imeli
zdravstvene težave. Tekmovanja se
je udeležilo več kot 400 tekmovalcev.
Sara Eferl je v borbah osvojila zelo
dobro drugo mesto, Pia Letricia
Fras pa v katah peto mesto med
enaintridesetimi tekmovalkami.

Maletič Matija, 3. mesto

Mori Nik, 2. mesto

V soboto in nedeljo, 21. in 22.02.2015
je v Srbiji, v Čačku, potekalo
balkansko prvenstvo v karateju, kjer
je Juš Markač osvojil izredno tretje
mesto, kar je eden največjih uspehov
v zgodovini našega kluba.
Na Balkanskem prvenstvu so
tekmovali tekmovalci iz kar enajstih
držav, v Juševi kategoriji - 84kg
je
tekmovalo
28
tekmovalcev. V prvem
kolu je po izenačeni
borbi, po sodniški
odločitvi,
premagal
Hrvata Mrvičiča, nato 8
: 0 Bulgara Moshekova
ter Srba Mijalkoviča 4 :
0. V polfinalu je izgubil

Ekipa KK Selnica ob Dravi po zaključku tekmovanja

Sara in Pia Letricia

PET MEDALJ V ŽALCU
V soboto, 14.03.2015 je v Žalcu potekal
tradicionalni mednarodni turnir. Pet
selniških karateistov je osvojilo pet
medalj, tri v katah in dve v borbah
posamezno, od tega tri srebrne in
dve bronasti. Medalje so osvojili Pia
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Letricia Fras v katah in borbah, Ulla Krajnc v borbah, Nik
Mori v katah in Sara Eferl prav tako v katah.

Tretja skupina

KLUBSKO PRVENSTVO V KATAH

Prva skupina
V sredo, 18.03.2015 smo organizirali v naši osnovni šoli
klubsko prvenstvo v katah za vse osnovnošolce, razen
začetnikov, kateri so začeli trenirati septembra 2014.
Prikazano je bilo veliko kvalitetnih kat in pravega pristopa
pred drugimi, večjimi tekmovanji. Tekmovali so v štirih
skupinah. V prvi skupini so prva tri mesta zasedli Siniša
Aleksič Peter, Luka Štelcer in Matic Knaver. V drugi skupini
je bil vrstni red prvih treh Sara Eferl, Pia Letricia Fras in
Aljaž Vute. V tretji skupini so bili prvi trije Ulla Krajnc, Matija
Maletič in Anže Vaupotič, v četrti skupini pa Marcel Kobal,
Nik Mori in Matic Gosak.
Vsi udeleženci so se razveselili tudi praktičnih nagrad.

Druga skupina
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Četrta skupina

JUŠ IZGUBIL V PRVEM KOLU PROTI SVETOVNEMU
PRVAKU TZANOSU

Od četrtka do nedelje, 19. – 22.03.2015 je v Turčiji v
Istanbulu potekalo evropsko prvenstvo v karateju. Od
selniških karateistov sta se ga udeležila kar dva člana
Markaš Juš in Rihtarič Danijel, katera sta v Turčijo odšla
z realno visokimi pričakovanji. Juš je nastopil v borbah
posamezno in ekipno, Danijel pa zaradi prejšnjih poškodb
samo v ekipi borb. Juš je v prvem kolu izgubil po sodniški
odločitvi, čeprav je bil rezultat po koncu borbe s svetovnim
prvakom Grkom Tzanosom 0 : 0. Grk je nato zmagal še tri
borbe, v polfinalu pa izgubil ter tako preprečil Jušu borbe
za tretje mesto. ki pa moških je v borbah pričakovala
veliko, saj so na prejšnjem evropskem prvenstvu dosegli
izredno tretje mesto. V prvem kolu so bili prosti, nato
so izgubili proti reprezentanci Madžarske z 1:3 ter tako
nepričakovano hitro izgubili.
Prispevek in fotografije:
Kamil FRAS
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IVEKOV KOSTANJEV PIKNIK
Pred dobrimi desetimi leti je naš
prijatelj Ivek Svenšek v pogovoru z
veterani iz Koroške izoblikoval idejo,
da bi na našem koncu pripravili
kostanjev piknik za osebe s posebnimi
potrebami iz zavoda Sožitje iz Črne na
Koroškem in njihove spremljevalce,
saj je tam kostanja malo, pa tudi izlet
in kako novo doživetje bi se vsem
prileglo.
Za najprimernejšo lokacijo za
nabiranje in peko kostanjev se je
izkazal teren okoli Žavcarjevega vrha
na Kozjaku in gostoljubje tamkajšnje
planinske koče. Kar nekaj srečanj sta
organizirala Ivek in žena Cveta sama,
po nekaj letih pa je pokroviteljstvo nad
to vsakoletno humano akcijo prevzelo
OZVVS Ruše, torej ruški veterani.
Obiskovalci in njihovi spremljevalci
so se vsakič kmalu po prihodu podali
v gozd nabirat kostanje, organizatorji
pa so medtem poskrbeli, da jih je ob
vrnitvi čakala topla malica v koči in
nato pečeni kostanji ter pecivo, ki so
ga pripravili Cveta in še kdo.
Lani je Ivek resno zbolel, tako zelo na
hitro se je poslovil…
Ko je že čutil, da kostanjevih piknikov
sam ne bo mogel več organizirati,
je prosil prijatelja, prav tako našega
člana, Marka Praprotnika, ki mu je na

piknikih že večkrat pomagal, da bi
to nalogo prevzel on. Marko, ki ima
tam blizu počitniško hiško, mu je to
obljubil, saj je tudi sam, tako kot je
bil Ivek, zelo human človek z bogatim
socialnim čutom.
25.oktobra 2014 se je na Žavcarju
odvijal že deseti tradicionalni
kostanjev piknik za društvo Sožitje
iz Črne. Tokrat, žal, že brez Iveka, od
katerega smo se poslovili dva tedna
pred tem.
Ta dan so se gostje iz Koroške najprej
ustavili v Rušah in se spoštljivo in
v hvaležnosti poklonili Iveku ob
njegovem grobu. Obiskali so še Cveto,
ki jih je gostoljubno sprejela in se
skupaj z njimi odpravila na Žavcarja.
Po nabiranju kostanjev, ki jih je bilo
lani zelo malo in jih je za peko Marko
pripravil vnaprej, smo se vsi zbrali pri

Marku in njegovi Mariji pred njuno
hiško, se posladkali in odžejali, nato
pa se skupno vrnili h koči. Že je dišalo
po enolončnici in pečenih kostanjih,
ko smo sedli k mizam in je vse
zbrane pozdravil Marko. Predlagal je,
da bi vsakoletni tradicionalni piknik
poimenovali v IVEKOV KOSTANJEV
PIKNIK. Vsi smo se strinjali, saj je čisto
zares bil Ivek prvi, ki je na to lepo
vsakoletno gesto pomislil, jo izpeljal
in postopoma k sodelovanju pritegnil
vse več somišljenikov. Dan, ki je bil
nekoliko hladen, je minil v prijetnem in
sproščenem vzdušju. Upamo, da smo
uspeli ogreti srca uporabnikov zavoda
Sožitje in njihovih spremljevalcev vsaj
toliko, kot so se ob njih ogrela naša.
Pripravila: Dragica JURŠE

MOST

Po uspešno zaključenem lanskem letu smo veselo zakorakali v
novo. V januarju smo se tik pred snegom naučili pravilno obrezovati
domače brajde. V februarju pa smo »pod streho« pospravili naš
Občni zbor. Prestaviti smo ga morali kar dvakrat zaradi snega. Mesec
marec smo pričeli s svetovanjem o novostih na davčnem področju,
kjer smo se seznanili z osebnim dopolnilnim delom, z dopolnilnim
delom na kmetiji in DDV-jem. Zaključili pa smo ga z Dnevom za
spremembe, ki smo ga obeležili v okviru akcije, ki jo izvaja Slovenska
filantropija. Na ta dan smo pripravili družabno srečanje, na katerem
smo vsem prisotnim razdelili zelo dober bograč in se s tem zahvalili
za darovane prispevke, ki smo jih podarili starejši sokrajanki. Tudi v
njenem imenu se vsem iskreno zahvaljujemo. Vabimo vas na naše
prihodnje prireditve, o katerih vas bomo sproti obveščali.
Prispevek in fotografija: Valentina REPOLUSK
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RUŠKI VETERANI V LETU 2014
Za nami je leto 2014 in odločili smo
se, da svojo dejavnost strnjeno
predstavimo. Izbrali smo le nekaj
ključnih dogajanj.
Kmalu po novem letu se člani
našega združenja že tradicionalno
in v večjem številu udeležimo
zimskega spominskega pohoda
k Trem žebljem pri Osankarici na
Pohorju, posvečenega padlemu
Pohorskemu bataljonu. Vsakoletna
srečanja s pohodniškimi prijatelji
sredi pohorskih gozdov in besede,
posvečene spominu junakov, nas
spremljajo še vso pot do doline.
Organiziranih pohodov se radi
udeležujemo, še posebej tistih, na
katere nas vabijo prijateljska društva
z različnih koncev Slovenije. Pretekla
leta smo se redno udeleževali
pohodov pri veteranskih prijateljih iz
Kočevja, Ribnice, Lenarta, Ormoža in
še kje. Letos pa nas je zelo slabo vreme
kar nekajkrat odvrnilo od teh namer,
kljub temu pa smo pešačili v Lenartu,
Ormožu, Radljah in Dravogradu.
V mesecu maju je pohod organiziralo
naše združenje, ki pokriva področje
občin Ruše, Selnica ob Dravi in
Lovrenc na Pohorju. V vsaki občini
deluje občinski odbor, ki je poleg
drugih nalog zadolžen tudi za
organizacijo pohoda, kadar se ta
odvija na njegovem področju. Letos
so pohod organizirali naši člani iz
Selnice ob Dravi. Pohod je bil ena
od prireditev v okviru njihovega
občinskega praznika. Letos so nam
pripravili pohod po selniški vinski
poti. Zjutraj smo se zbirali na ploščadi
pri Osnovni šoli v Selnici, kjer smo se
okrepčali in se radostno pozdravljali
z že znanimi pohodniki in se veselili
novih. Imeli smo zares lep odziv
domačinov, naših članov in veteranov
iz prijateljskih veteranskih društev.
Prišli so pohodniki iz Laškega, Kočevja,
Ribnice, Lenarta, Ormoža, Radelj ob
Dravi in Dravograda. Preko sto se nas
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je podalo na pot. Pred odhodom nas
je pozdravil selniški župan gospod
Jurij Lep in pohodnikom predstavil
kraj v geografskem, nekoliko tudi
zgodovinskem, predvsem pa v
gospodarskem in demografskem
pogledu. Za njim je vodja pohoda
opisal pot, načrtovani urnik pohoda
in povabil praporščake na čelo
kolone. Kaj kmalu se je pot začela
strmo dvigati in že smo lahko na
zborno mesto gledali s skoraj ptičje
perspektive, okoli sebe pa občudovali
cvetoče travnike. Vonjave materine
dušice in zorečih jagod, ki so jih
obletavale čebele ter pisani metulji, so
se mešale z vonjem bezgovih cvetov.
Dan kot izbran za druženje prijateljev
v naravi! Po kaki uri in pol vzpona smo
se ustavili na domačiji Vodnik, kjer so
nam pripravili pravo kmečko pojedino
in poskrbeli, da poti nihče ni nadaljeval
žejen. Tu smo se zadržali kar nekaj
časa, potem pa v že ogretem ozračju
sončnega dopoldneva nadaljevali
pot. Nekoliko razvlečena kolona se je
vila do naslednje postaje pri domačiji
Kateržan, kjer so nas pogostili z jabolki
in domačim žganjem. Tam smo lahko
občudovali staro, lepo ohranjeno
brunarico z majhnimi okni, ki jih je

krasilo bujno cvetje. Od tod smo
se zlagoma spuščali med slikovite
selniške vinograde, kjer brez vinske
pokušine nikakor ni šlo. Nasmejani in
enotnega mnenja, da znajo selniški
vinogradniki pridelati odlična vina,
smo se začeli vračati proti dolini.
Prijetno utrujeni smo sedli k omizjem
v prireditvenem šotoru, pojedli
enolončnico in se še dolgo zadržali
ob pesmi in v prijateljskem druženju.
Pripravljalni odbor pohoda je tudi
tokrat dokazal svojo odličnost, saj se
je prav vse odvilo, kot so načrtovali,
in že je predal nalogo organizatorjem
pohoda v prihodnjem letu, to bodo
Lovrenčani.
Sredi poletja se je kar enaindvajset
naših članov in prijateljev podalo na
tradicionalni pohod na Triglav. Letos
je skupino vodil in za vse poskrbel
naš član Tone Videčnik. Pohodniki
se vsako leto že v četrtek popoldan
odpravijo od doma. Tudi letos jih je
vojaški avtobus odpeljal iz Ruš na
Pokljuko. Prenočili so v vojašnici, kjer
jih vsako leto prijazno sprejmejo. Tako
se naši planinci lahko že zgodaj zjutraj,
ko se dan šele najavlja, odpravijo na
pot. Jutranje priprave se odvijajo v
miru in tišini, saj vsi gostje ne vstajajo
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tako zgodaj. Potrebno je v zbranosti
urediti in z vsem potrebnim napolniti
nahrbtnike ter se oskrbeti s pijačo
in hrano. Prvi koraki so še počasni in
ogrevanje traja vse do prvih markacij
in smernih tabel. Jutra so v gorah
najlepša, sončni vzhod pa je tam
vedno drugačen kot doma ali pa se
to samo zdi, ker so srca pohodnikov
vzhičena in radostno naravnana.
Letos je narava precej muhasta, tako
so pohodniki pot do Planike prehodili
v manj prijaznem in precej vlažnem
dnevu. Vrh našega očaka je bil zavit
v gosto meglo in še precej zasnežen.
Kljub temu so se skoraj vsi člani naše
skupine podali na vrh in so za vzpon
in spust potrebovali mnogo več časa
kot v ugodnih vremenskih razmerah.
Pot v dolino naslednji dan je bila
prijetna in po proslavi na Pokljuki je
avtobus zadovoljne gornike kmalu
odpeljal proti domu.
Naše združenje vsako leto organizira
tudi eno - ali dvodnevni strokovno
poučni izlet.Tako smo eno letošnjih
avgustovskih sobot preživeli v
prijetnem druženju in raziskovanju
nam ne zelo oddaljenih zanimivosti.
Najprej smo se ustavili v sirarni
Podpečan v Galiciji, kjer so nam
povedali mnogo zanimivega o
njihovi kmetiji, kmečkem turizmu,
o prireji in predelavi mleka s
poudarkom na sirarstvu. Povabili
so nas v degustacijsko sobo, od
koder je mogoče videti proizvodnjo
in zorilnico sira, si ogledali video
predstavitev kmetije, in kar je
najpomembnejše – degustirali smo
precejšnje število odličnih sirov in
dodatkov. Degustacija je bila tako
bogata, da preprosto nismo uspeli
pojesti vsega, kar so nam ponudili in
ob odhodu smo ugotavljali, da tako
bogate degustacije še nismo doživeli.
Naša naslednja postaja je bilo Velenje,
kjer nam je prijetna vodička najprej
predstavila osnovne podatke o njem,
nato pa nas popeljala skozi središče,

mimo zanimivih stavb, množice
skulptur, ki bogatijo to lepo urejeno
in čisto mesto, ter nam predstavila
arhitekturno
izjemno
zanimivo,
prav na dan pred našim obiskom
prenovljeno nabrežje reke Pake. Sledil
je še obisk za obiskovalce odprtega
dela rudnika. Rudarsko oblečeni in
s knapovsko malico v žepih smo se
spustili v globino, hodili po rovih,
izvedeli mnogo zanimivosti o razvoju
rudarstva in rudarske opreme ter se
z vlakcem vrnili do dvigala. Še dolgo
so nas spremljale misli na mnogo
mož, žena in celo otrok, ki so si svoj
kos kruha služili v temi in prahu tam
globoko pod površjem, in nekam
zadržani smo sedli v avtobus, ki nas je
že vozil proti naslednji točki dneva, k
Šmartinskemu jezeru. Tam smo sedli
na ladjo in kmalu, ko smo odrinili, smo
v polnosti zaposlili vse svoje čute. Ob
dežju, ki je nežno drobil po platneni
strehi, smo občudovali prostrano
jezero, jedli dišečo enolončnico, si
privoščili kozarček vina, božajoč veter
pa je sklanjal vrbe žalujke prav do
gladine. Že dobro razpoloženi smo
prišli do zadnje točke potepanja, v
vinsko klet Zlati grič v Slovenskih
Konjicah. Mlada enologinja nas je
popeljala po moderni vinski kleti,
predstavila tehnologijo pridelave in
polnjenja vin ter na zelo strokoven, a
hkrati prijetno sproščen način vodila
degustacijo. Ob pesmih in zdravicah
smo zaokrožili program tega dne.
Vranov let so med vojno poimenovali
pohod in evakuacijo vojnih ujetnikov
iz Štajerske na svobodno ozemlje v
Beli krajini, od tam so jih z letali vozili v
Italijo, od koder so se lahko vračali na
svoje domove v mnoge dežele sveta.
Ker se je njihova pot začela v Ožbaltu,
nedaleč od Ruš, se te spominske
slovesnosti vsako leto udeležimo.
V mesecu oktobru je naše združenje
ponovno pripravilo kostanjev piknik
na Žavcarjevem vrhu na Kozjaku,
za varovance Zavoda Sožitje iz

Črne na Koroškem letos že desetič.
S peko kostanjev ter pogostitvijo
in druženjem varovancem Sožitja,
njihovim svojcem in spremljevalcem
omogočimo, da en dan v letu preživijo
z nami in nekoliko drugače. Delavci in
prostovoljci iz Sožitja pravijo, da se
varovanci tega dne veselijo že vnaprej
in se ga vsakič še dolgo spominjajo.
Že je sledilo naše vsakoletno
novembrsko družabno srečanje
s plesom v hotelu Veter, ki ga
organiziramo za naše člane in
prijatelje. Uvod v večer nam vsakič
obogati katero od kulturnih društev
naše občine in pripravi kratek
kulturni program. Letos je družbo
razveseljeval neumorni humorist
Gustl Švikart iz KUD Bistrica ob Dravi
pa tudi družabnih iger in smeha
ni manjkalo. Zadnja leta na ples
povabimo tudi člane drugih društev z
željo po povezovanju, sodelovanju in
večji prepoznavnosti.
Leto decembra že tradicionalno
zaokrožimo z zaključno sejo, na katero
poleg članov predsedstva in vseh
odborov povabimo tudi vse zaslužne
posameznike, družine ali društva, ki
so nam v tekočem letu pri izvedbi
naših programov in nalog kakorkoli
pomagali, in se jim ob tej priložnosti
za sodelovanje zahvalimo. To pot smo
se srečali v Gasilskem domu v Selnici
ob Dravi.
Dan pred novim letom pa manjša
skupina veteranov preživi zelo
delavno, saj napolni preko štiristo
kuvert za vse člane OZVVS Ruše s
poročili, anketnimi listi, položnicami
za članarino in dobrimi željami za
prihajajoče leto.
Pripravila:
Dragica JURŠE
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70 LET KZ SELNICA OB DRAVI

KMETIJSKA ZADRUGA SELNICA OB DRAVI Z.O.O.

KZ Selnica ob Dravi velja za eno
najstarejših podjetij v občini. V letu
2015 bomo slavili 70. rojstni dan
in prav ob tem jubileju smo prejeli
bonitetno oceno odličnosti, ki
predstavlja nadpovprečno bonitetno
vrednost gospodarskih subjektov.
Temelji na računovodskih izkazih
subjektov za zadnje poslovno leto
in napoveduje varnost poslovanja
v naslednjih. Glede na slovensko
gospodarsko stanje, »ruski embargo«,
lanske
katastrofalne
vremenske
razmere ima ta certifikat odličnosti
še večjo težo, sploh če se zavedamo
podatka, da ima isto oceno le 7,7 %
najbolj uspešnih pravnih subjektov v
Sloveniji.

Kako na odgovoren način proizvesti
varno hrano, je eden izmed
večjih izzivov. Zahtevni trgovci in
zakonodaja nam postavljajo vse
višje zahteve in to je tudi pravilno.
Trenutno uporabljamo metode dela
in proizvodno tehnologijo, ki imajo
do okolja prijazen vpliv. Sredstva ki jih
uporabljamo, so takšna, da ohranjamo
blaginjo vseh vključenih v proces
pridelave. Sposobnost dokazovanja
odgovornosti in zavezanosti k dobrim
kmetijskim praksam postaja danes
ključni dejavnik uspešne uveljavitve
in obstanka na trgu. GLOBAL G.A.P. je
certifikat ki potrjuje našteta dejstva in
KZ Selnica ob Dravi pod tem imenom
trži svoje proizvode.
Tudi KZ spoštuje rek: »Panta Rhei«,
zato smo v letu 2014 izvedli eno večjih
investicij v zgodovini KZ Selnice ob
Dravi. Poslovili smo se od dotrajanih
in izrojenih jablanovih nasadov. Na
izkrčenih parcelah smo na novo
posadili ca. 50.000 mladih sadik
jablan ter jih zaščitili s protitočnimi
mrežami. Vrednost celotne investicije
je presegla 1 milijon €. V zadrugi se
nenehno zavedamo, da je potrebno
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v proces dela
vključiti ljudi in
gospodarske subjekte iz domačega
okolja in tako smo z njihovim pomočjo
izvedli zastavljene cilje. Ker želimo
slediti trenutnim trendom trga,
smo posadili tudi nekaj novih sort, s
katerimi želimo dopolniti in razširiti
ponudbo naših lastnih izdelkov, kot
so:
• jabolka,
• češnje,
• jabolčni sok,
• suho sadje,
• konopljino olje in čaj,
• zelje, krompir in čebula.
Omenjene izdelke želimo združiti pod
novo blagovno znamko OK-ej (Okusi

kmetij), s katero bomo naredili korak
naprej na področju trženja. Prav tako
razvijamo nove produkte, saj želimo
našim zvestim strankam ponudite
res največ. O vsem tem izveste, če
odprete Facebook profili KZ Selnica
ob Dravi.
Na koncu dovolite, da vas spomnimo,
da v trgovinah KZ Selnica ob Dravi
ponujamo vsem obiskovalcem tudi
brezplačno svetovanje na področju
fitofarmacevtskih sredstev, ki ga
prijazno izvaja g. Janko Sekol.
Informacije so na voljo vsak torek in
petek med 9:00 in 12:00 uro.
Zgodba, ki jo piše KZ Selnica ob
Dravi, je dolga že sedem desetletij. Da
podjetje obstoji tako dolgo na trgu,
je potrebno kvalitetno in zavestno
opravljanje dela vsakega zaposlenega,
pravih in modrih odločitev ljudi, ki
zastopajo zadrugo, in razumevanje
lokalnega okolja. Hvala vsem, ki ste
pomagali in še pomagate kreirati
smelo pot naše zadruge.
Pripravila: KZ Selnica ob Dravi, z.o.o.
Fotografiji: Niko PAJANČIČ
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SELNIČAN MARIJAN ŠEŠKO
DRŽAVNI PRVAK DOPISNEGA ŠAHA
Naš domačin Marijan ŠEŠKO je letos aprila postal že 17. državni
prvak v dopisnem šahu. V štirinajstih partijah,ki so trajale
približno leto in pol, je desetkrat zmagal in tako osvojil največ
točk. Zasledovalcu Marjanu VEČKU,ki je bil drugi, je pobegnil
za točko, tretje - uvrščenemu, sinu slovenskega dopisnega
velemojstra Matjaža Pirca pa za točko in pol. Selničan Marijan
ŠEŠKO je s tem dosegel enega svojih največjih dosežkov v
tej kraljevski igri. Že sicer je velik ljubitelj šahovske igre, ki ji
je na svoji dosedanji življenjski poti namenil veliko časa. Zato
njegov dosežek ni naključen, temveč je plod dolgoletnega
analitičnega pristopa k tej miselni igri.
Bil je tudi med pobudniki ustanovitve šahovske sekcije pri
Društvu upokojencev Selnica ob Dravi, ki ji predseduje Vlado
SABOLEK. Ob ustanovitvi je bil izbran za tehničnega vodjo
ekipe, ki igra v upokojenski drugi ligi v Mariboru enkrat
mesečno. Razen tega je vodja srečanja šahistov, ki merijo
svoja znanja vsak torek v tednu. Za dosežek, ki je Selnico ob
Dravi zapisal v kronologijo slovenskega dopisnega šaha, mu
vsekakor kaže čestitati.
Prispevek: Franc MITHANS
Fotografija: Vlado SABOLEK

SLOVENSKI ENERGENT, SLOVENSKI
IZDELEK IN SLOVENSKA DELOVNA MESTA
Olje in plin iz uvoza sta riziko
V Evropi in Sloveniji je veliko vrst
ogrevalnih sistemov in na žalost še
vedno prevladujejo ogrevalni sistemi
na fosilna goriva, ki so, žal, odvisni
od nihanja cen na svetovnih borzah.
Dolgoročno je torej ogrevalni sistem
na fosilna goriva lahko zelo drag,
saj nikoli ne vemo, kako se bodo
dvignile ali spustile cene energentov,
kot sta olje ali plin. Problem pri olju
je poleg relativno visoke cene tudi
onesnaževanje, ki ga povzroča. Plin v
primerjavi z oljem onesnažuje manj, a
ni naš.

Cena električne energije je
dolgoročno neznanka
V porastu so sanacije stavb s
pomočjo toplotnih črpalk. Takšna

vrsta ogrevanja spada trenutno med
vrsto alternativnih vrst ogrevanja in
je odlična izbira glede na udobno
ravnanje in enostavnost uporabe ob
predpostavki, da bo cena elektrike
dolgoročno nizka. Toplotna črpalka
za obratovanje in črpanje energije iz
zraka ali zemlje porabi tudi do 7.000
KwH energije letno. A problem je, da
velik del električne energije pridobimo
iz fosilnih goriv (TEŠ 6) ali pa jo
uvozimo iz tujine in transportiramo
po dotrajani električni infrastrukturi.
Dolgoročnost takšne naložbe je torej
odvisna tudi od tega, koliko bremena
za obnovo elektro omrežja se bo
prevalilo na uporabnike.

Les je slovenski nacionalni
interes

Zaradi velike površine gozdov, ki
pokrivajo Slovenijo in tudi zaradi
katastrofalnega žledu, ki se je zgodil
lansko leto, imamo v Sloveniji
prekomerne količine lesa, ki ga je
potrebno uporabiti. Les vsako leto
znova zraste in spada med trajnostne
lokalne energetske vire. Kotli na
biomaso Valher uporabljajo kot
energent pelete ali polena. Možno
pa bi bilo seveda tudi kurjenje oljčnih
koščic, lupine sončničnih semen,
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papir ali koruzne storže. Varjeni
kotli na pelete delujejo popolnoma
avtomatsko in so veliko bolj priročni
kot klasični kotli na drva. Dosegajo
pa tudi izkoristke okoli 93% in so
v primerjavi s konkurenco iz tujine
ugodnejši ter zagotavljajo slovenska
delovna mesta.

Kako izbrati pravi kotel na
biomaso
Pri odločitvi o opremi kurilnice je
potrebno upoštevati več dejavnikov.
Potrebujete pravega mojstra, ki
vam bo pregledno, neodvisno in
kakovostno zmontiral naročeno
opremo. Potrebujete pravi kotel,
ki je primeren za vašo situacijo, in
potrebujete zanesljivega partnerja. V
prodajnem programu proizvajalcev
kotlov je več različnih modelov, ki
izpolnjujejo možnost pridobitve
Eko sklada. Vi kot stranka pa si lahko
izberete rešitev na drva, pelete ali

kombinirano rešitev, ki bo kurila
tako drva kot pelete. Bolj ekološko
ozaveščene stranke pa si bodo
kotlovnico uredile še z zalogovnikom
tople vode, ki bo odvečno toploto
iz peči namesto v dimnik poslal
v zalogovnik, ki bo vodo kasneje
razporedil po ogrevalnem sistemu
hiše. Še bolj tehnološko ozaveščeni
uporabniki pa bodo posegli po
uplinjevalnem kotlu, ki lesa ne kuri,
ampak uplini. Taki kotli po meritvah
plinske slike dosežejo tudi do petkrat

manj izpusta monoksida v ozračje kot
klasični kotli. Vidimo torej, da je izbira
med kotli velika in da si med seboj
vsi niso enaki. Osebno priporočam,
da se pred nakupom posvetujete s
strokovnjakom in si pogledate tabelo
proizvajalcev, ki jih je certificiral
Slovenski Eko sklad, in tako dobite
možnost subvencije investicije v višini
25% nakupa.
Avtor: Miha VAKE,
univ. dipl. med. kom.
Fotografije: arhiv podjetja VALHER

NARAVNA VOLNA, KOT FILC ZA
VRTNARSTVO IN KMETIJSTVO
V letu 2013 smo v podjetju Soven
začeli
novo poslovno pot, na
področju specializiranih produktov
za kmetijstvo in vrtnarstvo. Prišli smo
do spoznanja, da ima volna odlične
lastnosti, ki varujejo rastlinje in
pospešujejo rast.
Najbolj bistveno pa je, da ovčja volna
ni nikoli odpadek, pa naj bo v obliki
oblačil, posteljnine, izolacije za hiše,
pa tudi ne v obliki filcev za kmetijstvo
in vrtnarstvo. Na koncu volno lahko
vedno kompostiramo, s pomočjo
zemlje in vode se bo spremenila v
kompost in s tem ustvarila novo
življenje. Torej je obnovljiv vir, brez
negativnih vplivov na človeka in
okolje.
Bio volneni filc kot zastirka –
položimo jo na prekopano zemljo, s
škarjami naredimo luknje, v luknje
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Volnena zastirka

		

posadimo rastline. Ko bomo pridelke
pospravili,
zastirko
posušimo,
pospravimo in uporabimo še vsaj
trikrat. Če jo pustimo čez zimo
na gredi in bo veliko padavin, se
lahko zgodi, da se bo spremenila
v kompost, sicer pa bo zdržala še
naslednje leto. Uporablja se tudi za
zasaditev okrasnih vrtov.
Bio volneni filc kot vložek v visoke
grede. Položimo ga čisto na dno, da

Jagode
bo varoval rastline pred voluharji in
drugimi škodljivci, najbolj pomembno
pa je, da ovijemo notranjost lesene
grede. Preprečili bomo
prehiter
propad lesenega oboda (življenjsko
dobo podaljšamo tudi za več kot 5
let), zemlja se poleti ne bo izsušila,
pridelek bo veliko bolj zdrav in
kvaliteten. Visoka greda podaljša
življenjsko dobo, ščiti
rastline
pred škodljivci, kot so voluharji, in
pospešuje rast.
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gnitje plodov in služi
za ločevanje gredic pri
ločevanju peska, zemlje.

Visoka greda

Ovoj posode

Bio volneni filc kot
zaščitni trak. Položimo ga
levo in desno od rastlin,
lahko med rastline. Posebej
ga priporočamo za jagode,

lahko pa ga uporabimo za
vse rastlinje.
Varuje
plodove
pred
škodljivci, ločuje pridelek
od blata, prepreči prehitro

Bio volneni filc za korita.
Položimo ga 10 cm nad
dnom ali 10 cm pod vrhom.
Spodaj in zgoraj damo
zemljo. Uravnava vlago v
koritu, prepreči prehitro
izsušitev zemlje. Zalivamo le
enkrat tedensko. Sčasoma
se spremeni v kompost in
pospešuje rast in cvetenje.
Bio volneni filc kot
zaščitni ovoj. Položimo ga
vodoravno ob rastlinah,
sadnem in okrasnem drevju,
ovijemo lonce z okrasnimi

rastlinami ali lonce z zelišči,
ki ostanejo čez zimo na
prostem. Spomladi ga
posušimo in pospravimo.
Uporaben bo vsaj dve
leti, odvisno od vlažnosti
zime. Priporočamo ga za
ovoj novonasajenih dreves
in okrasnih rastlin. Ščiti
rastline ( korenine, stebla,
debla, veje) pred zmrzaljo
ter stebla in veje pred
srnjadjo. Uravnava vlažnost
zemlje tudi v suhih zimah
Pripravila:
Marija SRBLIN
Fotografije:
arhiv podjetja Soven

ZELENO GOSPODARSTVO – LOKALNO
PRIDELANO
BIO VOLNENA
IZOLACIJA SOVEN

Ovčja volna je odličen toplotni in zvočni izolator. Je
okolju in človeku prijazna, ustvari odlično bivalno klimo,
je protialergijska, uravnava vlažnost v prostoru, ne
razpada, ne gnije, ne izgublja izolacijske moči, je primerna
za novogradnje in adaptacije, je negorljiva, ima dolgo
življenjsko dobo, preprosta je za vgradnjo in je obnovljiv
vir energije. Krizne razmere v naši domovini so prinesle tu
in tam tudi kaj dobrega. Denarja je manj, gradi se manj –
se pa več obnavlja, uporabljajo se boljši, bolj naravni in
bolj obstojni materiali. Med take spada tudi bio volnena
izolacija, ki jo proizvaja podjetje SOVEN v Selnici ob Dravi.

Kratko o lastnostih volne:
Ovčja volna je naravni material. Vlakno vsebuje maščobo,
imenovano lanolin. Večja kot je vsebnost lanolina, boljša
je izolativnost in boljši je vpliv materiala na človeka in
okolje. Varuje pred mrazom, negativnimi vplivi okolja in
vzpostavlja prijetno klimo ter omogoča dober pretok zraka.
Uravnava temperaturo, poleti varuje pred vročino, pozimi
greje. Z naraščanjem mraza se povečuje njena zaščita pred
mrazom. Ohranja življenjsko energijo. Odbija prah, pršico,
vlago. Sama se čisti oziroma se čisti s prezračevanjem. Je
samogasna. Vnetljiva je pri visokih temperaturah, nad 520
stopinjami Celzija. Odbija vonjave in umazanijo. Ne daje

občutka vlažnosti in lepljivosti.
Morda koga moti močan vonj po lanolinu; ta pa sčasoma
izgine. Direkten dotik z volnenim vlaknom je za nekatere
moteč, grob, vendar ga je mogoče ublažiti. Veliki ljubitelji
volne pa so molji, proti katerim se je dandanes mogoče
uspešno zaščititi.

Karakteristike:
• Priporočljiva debelina izolacije: 16 do 25 cm na strehi in
zunanjih stenah ter 8 do 16 cm na stropih in vmesnih
stenah;
• fazni zamik toplote: 45min/1cm;
• toplotna prevodnost : 0,035 W/mK;
• zvočna izolativnost pri 10cm: 55 dB.
Oblike volnene izolacije in način vgradnje: bio volnena
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izolacija je lahko v obliki plošč ali v razsutem stanju.
Plošče so mehkega otipa. Možno jih je zvijati in rezati z
navadnimi škarjami. Pri embaliranju so zvite v klobčič in
spravljene v vreče. V eni vreči je ca. 6 dolžinskih metrov
širine 0,90 metra. Prostornina je odvisna od debeline
plošče. Najpogostejša debelina je 4 in 8 cm. V odvisnosti
od razpoložljive tehnologije pa se lahko naredijo še druge
debeline. Izolacija v razsutem stanju je enaka prosto
ležečemu runu. V kubičnem metru je ca. 20-22 kg volne.
Parametri so enaki kot pri ploščah. Volnena izolacija v obliki
plošč se vgrajuje po principu polaganja drugih izolacij.
Potrebno je preprosto mehansko pritrjevanje. Uporabimo
drobne žeblje, jih zabijemo na oporo ali špirovec in z
navadno vrvico cikcak prepletemo površino. Možno je tudi
sidranje. Pomembna je torej trda podlaga. Pri sanaciji starih
objektov moramo biti previdni in pravilno oceniti kvaliteto
prejšnje podlage. Volnena izolacija ni primerna za objekte,
kjer je predviden direktni nanos malte na izolacijo, saj le-ta
ne sme priti v direktni stik z mokrimi ometi.
Če uporabljamo volneno izolacijo v razsutem stanju, jo
rahlo tlačimo za opaž. Tovrstna oblika se zelo priporoča
tam , kjer imamo veliko kotov, saj se laže zapolnijo. Pri
delu ne potrebujemo posebnega orodja. Zaradi varovanja
zdravja, ni potrebna osebna varovalna oprema, kot so
maska, rokavice itd.
V primeru uporabe bio volnene izolacije pri pločevinasti
strehi, je obvezna izbira pločevine s filcem. S tem boste
zagotovo preprečili morebitno nabiranje kondenza.
Življenska doba volnene izolacije je min. 50 let.
Učinkovitost je v celotni življenjski dobi enaka. Zmanjša
se le z namernimi mehanskimi vplivi. Prenese velika
temperaturna nihanja. Pri morebitni izpostavljenosti
vremenskim spremembam ali zamakanju ne izgubi
osnovnega poslanstva – toplotne izolativnosti, ne gnije.

Če se zmoči, se hitro posuši. Ne nastaja kondenz. Vlakno
ne vpije vlage v globino, vlaga se zadrži na vlaknu in se z
lahkoto odda. Je izredno težko vnetljiva in je samogasna.
Preprečuje širjenje požara.
Zaščita proti zajedalcem skrbi skoraj vsakega investitorja.
V osnovi ima volna lanolin. Prav te maščobe zajedalci (kot
so miši, podgane,…) ne marajo. Pri ekološkem pranju
volne, kakršno uporabljamo v našem procesu za vse
proizvode, je ohranjen velik procent lanolina. Torej je
volna že v osnovi zaščitena proti zajedalcem. Pri volneni
izolaciji vlakna niso fino obdelana; to moti in odganja
nekatere večje zajedalce. Dodatno pa je volnena izolacija
proti zajedalcem in vnetljivosti zaščitena še s sredstvoma,
ki veljata za naravno zaščitno sredstvo proti zajedalcem in
vnetljivosti ter ju uporabljajo po vsem svetu.
Za konec pa še cenovna primerljivost: Z drugimi
industrijskimi izolacijami je primerjava nerealna. Delno
jo je mogoče primerjati z novim sklopom izolacij, kot so
slama, trstika, celuloza, konoplja, lan, kokos, pluta, lesni
kosmiči, bombaž… Med temi je po cenovnem vidiku
nekje v povprečju, z vidika toplotne in zvočne izolativnosti,
toplotne prevodnosti in toplotne prehodnosti pa je bio
volnena izolacija daleč najboljša.
Pripravila: Marija SRBLIN
Fotografije: arhiv podjetja Soven

UTRIP KAPELE SVETEGA JOŽEFA V
SPODNJEM SLEMENU
Ob prvi obletnici blagoslovitve nove
kapele sv. Jožefa je bilo 22. marca
2015 molitveno srečanje, ki ga je vodil
župnik kamniške župnije Jožef Povh.
Pri pobožnosti sta sodelovala kaplan
iz Selnice ob Dravi Jožef Urbanič in
upokojeni bivši župnik v Kamnici p.
Stane Sikošek. Prišlo je okoli sto ljudi
iz Kamnice, Ruš in Selnice.
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Kapelo je dal postaviti Marjan Čepe –
Čebelko kot oddolžitev in v spomin na
rajnega strica Jožefa. V kapeli so kipi
sv. Jožefa, sv. Štefana in sv. Antona
Padovanskega, vsi delo umetnika
Sandija Anželovića. Kapelo je prav
na ta dan blagoslovil lansko leto
apostolski administrator mariborske
nadškofije, celjski škof Stanislav
Lipovšek; prisotnih je bilo še pet

duhovnikov. Kapela je opremljena z
vsem potrebnim za bogoslužje in tako
lahko služi svojemu namenu.
Pri kapeli je bil 22. novembra 2014
tudi blagoslov čebelarskega muzeja.
Blagoslov je opravil župnik selniške
župnije Franc Pečnik ob prisotnosti še
štirih duhovnikov. 26. decembra 2014,
na god sv. Štefana, pa je bil pri kapeli
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prvi blagoslov konj v naših krajih.
Blagoslov sta opravila duhovnika
Jožef Urbanič in Ivan Štuhec, direktor
škofijske gimnazije v Mariboru;
blagoslova so se udeležili še trije
duhovniki.
Ob prvi obletnici blagoslovitve kapele
nam je župnik Jožef Povh v nagovoru

približal vlogo sv. Jožefa v sv. družini
kot moža Marije, Jezusove matere, in
kot varuha vseh naših družin in kot
vzornika mladih. Po bogoslužju božje
besede smo molili litanije v čast sv.
Jožefu. Sledil je še blagoslov nove
daritvene mize in ambona ter dveh
novih kipov: sv. Terezije Deteta Jezusa

in sv. Frančiška Asiškega. Prepevali
smo pesmi in vsak je dobil spominsko
podobico kapele.
Hvala članom PGD Slemen, ki so
vsakokrat urejali promet. Med ljudmi
živi želja po ponovnem molitvenem
druženju.
Marjan ČEPE

POSTNI ČAS KLIČE IN VABI
Postali bomo junaki časa.
Ostali nevidni očem.
Strpno bomo hodili za Bogom.
Tesno objeti v njegovem naročju …

Kliče in vabi nas 40 - dnevni postni
čas, ki traja vse od pepelnične srede
do vključno večerne maše »velikega«
četrtka, ko nastopi čas veselja in
radosti ob pričakovanju vstalega
Kristusa, ki je luč, upanje in pomoč
na poti vzponov in padcev našega
življenja. Kaj je POST? To je beseda,
ki ni vsakomur dobro razumljena.
Kristjani si jo predstavljamo nekako
tako, da se ob dveh največjih in edinih
postnih dneh v letu (na pepelnično
sredo in »veliki« petek) odrečemo
mesnim jedem. Pomembnejše je, da
se v 40 - dnevnem času odpovemo
čemu, za kar menimo, da brez tega ne
bi mogli preživeti, bodisi računalniku,
mobilnim telefonom, pa tudi tobaku
in alkoholnim pijačam …

»Pomni, človek, da si prah in da se
v prah povrneš.« To je eden izmed
najbolj izvirnih rekov postnega
časa, katerega na pepelnično sredo
udejanjajo po mnogih župnijah z
obredom »PEPELJENJA«.
Takrat duhovnik vernikom na čelo
s pepelom nariše znamenje križa
in izreče besede:«Spreobrni se in
veruj evangeliju«! Pepel je znamenje
minljivosti, smrti pa tudi človeške
krhkosti. Je znamenje pokore in
prenovitve. Postni čas je v vsej
razsežnosti čas pokore. Ljudje, še
posebej kristjani, v tem času veliko
premišljujemo o pomenu svojega
življenja in življenja najbližjih. Je
čas priprave na največji krščanski
praznik – VELIKO NOČ. Naše notranje
prizadevanje naj bi se odražalo v
poglobljeni molitvi, dobrih delih
in pomoči obubožanim in bolnim
ljudem. V tem času je prav, da
odložimo masko in pokažemo svoj

SELNIČANI V IZOLI

Na morje smo šli upokojenci selniški.
Čeprav samo za tri dni, smo bili veseli
prav vsi.

Že na avtobusu smo se lepo imeli, saj so
za naše zdravje poskrbeli.
Srknili srno šilce žganega z žajbljem in
vršički prepojenega.
Tako smo se pripeljali v Izolo, v Delfinu
se namestili vsak v svojo sobico.
Potem pa dobro kosilo, a nam se je
kopat mudilo.

Takoj v vodo in plavati, stare kosti
razgibavat.
Uživali smo v topli morski vodi, pa
ženski klepet, saj to moraš doživeti.
Šli smo tudi na pomol in obalo, se čudili,
kakšno bogastvo ljudje imajo.
Razkošne jahte in jadrnic nekaj sto, pa
saj na svetu še ni tako slabo.
Dan pred odhodom je bila plesna
zabava, brhka dekleta so nam
zaplesala.

pravi obraz.
Pokažimo svojo duhovnost z
ljubeznijo, dajmo ji konkretne izraze,
zato bodimo v postnih dneh bolj
duhovni , bolj potrpežljivi z ljudmi,
vljudni, dobri, ponižni in odpustljivi.
Iščimo vire življenja, postavljamo
vrednote na pravo mesto. Naj
vsakemu postna spokornost odpre
vrata do radosti velikonočnega jutra.
Naj očisti in izprazni srca, da jih lahko
napolnimo z veličino, za katero smo
bili ustvarjeni od Boga.
Besedilo in slike:
Zdenka GRADIŠNIK

Potem pa ples za vse ljudi, da nekaj
pridobljenih kilogramov skopni.
Dopoldne smo se proti domu napotili,
še na trojanske krofe nismo pozabili.
Zadovoljni smo se pripeljali v Selnico
v upanju, da drugo leto spet gremo v
lzolo.
Hvala organizatorju, ki poskrbi, da tudi
mali človek kaj lepega doživi.
Dragica PODMENIK
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PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU
V nedeljo, 22. marca, je mešani
pevski zbor „Sveta Marjeta“, ki v naši
občini deluje že vrsto let, v prostorih
Doma Antona Martina Slomška
pripravil že tradicionalno proslavo
ob materinskem dnevu. Dogodek
je spretno povezoval predsednik
pevskega zbora Drago Glažar in ga
oplemenitil z recitali Ivana Cankarja
ter drugih slovenskih velikanov
pisane besede. Ob ubranih glasovih
pevskega zbora, ki je posebej za to
priložnost pod taktirko zborovodje
Marine Pintar pripravil in odpel šest
pesmi, sta nastopila tudi vokalnoinstrumentalna glasbena skupina
Upi ter učenka selniške osnovne šole
Laura Krenčnik. Matere, ki so ob tej
priložnosti prejele tudi vrtnice, so Upi
navdušili z izvedbo ljudskih pesmi, s
čimer načrtno prispevajo k ohranitvi

glasbenih zakladov, ki so zagotovo
najlepši del ljudskega izročila na
našem prostoru. Laura pa je vse
prisotne nadvse razveselila z igranjem
slovenskemu človeku najljubšega
instrumenta – harmonike.
Prireditev je tako pokazala, da

za glasbeno ustvarjanje leta niso
pomembna, ter izkazala majhno
pozornost
veličini
materinske
ljubezni.
Prispevek: Matjaž LUTARIČ
Fotografija: Zala POTOČNIK

KOLEDOVANJE KUD ARNOLD TOVORNIK
Po triletnem premoru smo se pevci mešanega
pevskega zbora KUD Arnold Tovornik Selnica ob
Dravi letos zopet odpravili na koledovanje.
Naša pot se je pričela 3. januarja v Spodnji
Selnici, 4. januarja v ožjem delu Selnice ob Dravi,
5. januarja pa smo bili na Fali in v Črešnjevcu.
Koledovanje je star običaj, ki označuje obhod
Svetih treh kraljev in kolednikov. S prihodom
k hiši prinašajo blagoslov, želijo srečo, zdravje,
rodovitnost in mir. Ljudem zapojejo koledniške
in božične pesmi ter se zahvalijo za vsak prejeti
dar. Namen koledovanja je, da se zbrana denarna
sredstva namenijo za lačne otroke. Tako smo letos
darove v višini 400,00 EUR predali Osnovni šoli
Selnica ob Dravi z dogovorom, da se porabijo kot
pomoč otrokom revnejših družin, del darovanih
sredstev v višini 100 EUR pa smo namenili naši
župnijski cerkvi, ki jih je prenakazala skladu
''LAČNI OTROCI''.
Z namenom, da ta stari običaj ohranimo tudi v
prihodnosti, smo že tokrat ljudi razveseljevali v
novih oblačilih, značilnih za Tri kralje: Gašperja,
Mihe in Boltežarja.
Odziv ljudi je bil zelo prisrčen; tako tistih, ki tega
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običaja skorajda niso poznali,
kot tudi onih, ki smo jim z
našim obiskom obudili spomin
na mladost, na čas, ko je bilo
koledovanje stalnica.
V neizmerno veselje pa so
nam vrstice, ki smo jih po
zaključenem
koledovanju
prejeli po elektronski pošti in so
najtopleje nagradile naše delo.
''Iz vsega srca se zahvaljujem za
to prekrasno presenečenje. Za
trenutek sem se vrnila v mladost

in kakor da se mi je odvil film
že zdavnaj pozabljenih srečnih
dogodkov. Ganilo me je globoko
v dušo, do solz. Oba z možem se
vam zahvaljujeva za to čudovito
doživetje in vam želiva vse
najlepše in veliko sreče!''
Hvala tudi vam za te iskrene
besede.
Pripravila: Ivica TIŠLER
Fotografija: Zvezdana TOMŠIČ
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90 LET ANTONIJE PUŠNIK
Na pomlad pred 90 leti se je na Vurmatu rodila Antonija
Pušnik. Kjer je volja, je tudi pot, si je rekla, ko je iz strmega
okolja domače hiše z možem Francem odšla v dolino.
Iz studenca žive vode je zajemala moč, da je lahko
premagovala vse skrbi in žalosti življenja, bogatega z
delom. Vsaka preizkušnja jo je utrdila v modrosti. Tako so
leta dobila žlahten sijaj, duh pa je ohranil vedrino. Vsem
štirim otrokom je znala postaviti meje in mere, zato jo radi
obiskujejo. Pod skrbno urejeno domačo streho na Fali se
z veseljem zbirajo zdaj tudi že vnuki in pravnuki. Pridejo,
da bi se nalezli njenega optimizma in dobre volje. Tončka
je spoštljiva in naklonjena do sočloveka. Še vedno se zelo
rada druži in ustvarja; tudi v Društvu podeželskih žena in

deklet. Draga naša kolegica, želimo ti še dosti prijaznih let!
Pripravila: Milka PUŠNIK BRUDERMAN

90 LET ANTONIJE RUDL
26. 12. 2014 je minilo 90 let, od kar se je na kmetiji pri
Pečniku rodila Antonija Možič. Tu je tudi ostala, ker se je
k hiši priženil Gašpar Rudl, kjer sta skupaj gospodarila. V
teh devetdesetih letih je morala premagati veliko ovir in
uspešno prepotovati vse ovinke, ki so jo krepili in bogatili
z izkušnjami. Vedno je verjela, da so nam vse preizkušnje
poslane z namenom. Le razbrati ga moramo. Za lepe
moramo biti hvaležni, da so se zgodili prav nam, težje
pa prebroditi ponosno, z mislijo, da bomo iz njih izšli
močnejši in trdnejši. Zdaj živi z zetom in vnukom na svoji
domačiji. Zelo je vesela svoje rejenke Tonike, ki jo pogosto
obišče in ji pomaga, kjer je pač treba. Ob njenem prazniku
so jo obiskali vsi njeni še živeči bratje in sestra, posebej
pa je bila vesela obiska župana Občine Selnica ob Dravi

in predstavnice RK Selnica ob Dravi ter upokojencev iz
društva Fala.
Zapis in fotografija: Boštjan ŠTELCER

90 LET JE PRAZNOVALA KRISTINA HOSTNIKAR
12. 12. 2014 je dopolnila 90 let naša mama, stara mama in
prababica Kristina Hostnikar s Fale. Rodila se je leta 1924
na Destrniku, ali kot ona rada pove, pri Svetem Urbanu
v Slovenskih goricah. Po poroki je z možem in tremi
hčerkami živela na Fali. Zaradi bolezni preživlja jesen
življenja v Domu starejših občanov DOSOR v Radencih,
kjer jo hčerke z družinami redno obiskujemo. Za 90. rojstni
dan smo ji v Dosorju pripravile praznovanje. Vesela je bila
vseh svojih, posebno vnukov in treh pravnukinj. Zelo se je
razveselila obiska župana Jurija Lepa. Ko ji je čestital, mu
je rekla: «O, Jurček, ti si me prišel obiskat!« Čestitali sta ji
tudi predsednica KO RK Selnica ob Dravi Tonica Majster
in predstavica DU Fala Trezika Burja. Njen visoki jubilej so
počastili tudi pevci Mešanega pevskega zbora sv. Marjete,

v katerem prepeva hči Darinka. Znanim pesmim je
pritegnila tudi mama.
Zapis in fotografiji: Dragica JAMNIK
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90 LET MARIJE HITER
V Sp. Slemenu 80 je 29. 3. 2015 v krogu svojih najdražjih
praznovala 90. rojstni dan mama, babica in prababica
Marija Hiter. Kljub odrekanju in trdemu delu na kmetiji je
še vedno vedrega duha, le zadnja leta ji noge zelo pešajo.
Povila je štiri otroke : Rudija, Ivana, Jožico in najmlajšega
Stanka, ki na domači kmetiji skrbi zanjo. Čas si krajša z
branjem, poslušanjem radia in gledanjem televizije.
Vesela je vsakega obiska, saj rada poklepeta in tako pozabi
na bolečine.
Prispevek in fotografija: Stanko HITER

MARIJA JURŠE JE PRAZNOVALA 90 LET
Decembra 2014 je praznovala visok jubilej, 90-letnico rojstva, Marija Jurše iz Zg.
Selnice 12 v Selnici ob Dravi.
Marija se je rodila v številni kmečki družini URBAS na Zg. Slemenu, po domače
pri JUDERU. Do poroke je živela doma na kmetiji. Po poroki si je ustvarila dom
in družino v Selnici ob Dravi.
V zakonu sta se ji rodila sin in hči. Kot gospodinji ji je bilo največje veselje delo
na vrtu, za katerega s hčerko še vedno vzorno skrbita.
Jesen življenja preživlja skupaj s hčerko Aleksandro, veselje pa ji delajo tudi
vnukinji in pravnuk Bine, kateremu vsak dan z največjim veseljem prepeva
pesmice in ga razveseljuje.
Pripravila: Aleksandra JURŠE

TUDI S PRILOŽNOSTNIM POŠTNIM ŽIGOM
OBELEŽENO ODPRTJE HRAMA KULTURE
ARNOLDA TOVORNIKA
Priložnostni poštni žig z znakom
Hrama kulture Arnolda Tovornika,
ki ga je odobrila Pošta Slovenije,
d.o.o., je bil v uporabi dne 15. maja
na pošti 2352 Selnica ob Dravi. Na
ta dan so z njim žigosali vse poštne
pošiljke. S tem žigom bodo poleg
rednega žiga na pošti v Selnici ob
Dravi žigosali vse poštne pošiljke še
do konca maja 2015. Tako bo preko
poštnih pošiljk potovala informacija
po Sloveniji o novem hramu kulture
v naši občini.
Hkrati pa bo priložnostni poštni žig
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z znakom Hrama kulture Arnolda
Tovornika postal sestavni del zbirk
vsaj tridesetih slovenskih filatelistov.
Kar nekaj filatelistov je svojo bogato
zbirko poštnih znamk dopolnilo tudi
sposebno znamko Hrama kulture
Arnolda Tovornika.

V počastitev odprtja Hrama kulture
Arnolda Tovornika je Občina Selnica
ob Dravi izdala priložnostni poštni žig
in kuverto ter osebno znamko Hrama
kulture.

V času od 15. maja do 25. maja 2015
je v novi Knjižnici Selnica ob Dravi
postavljena tudi razstavna vitrina
rednih in priložnostnih poštnih znamk Priložnostna kuverta z osebno znamko in
skupaj s posebnimi znamkami Občine priložnostnim poštnim žigom
Selnica ob Dravi.
Pripravila: Darja SLIVNJAK

Občina SELNICA OB DRAVI

Drage bralke in bralci Selniških novic!

Pravilne odgovore nagradne križanke pošljite
najkasneje do 1. 7. 2015 na naslov uredništva:
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4,
2352 Selnica ob Dravi.
Med prejetimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali
srečneže, ki bodo prejeli lepe nagrade.

NAGRAJENCI 23. ŠTEVILKE SELNIŠKIH

NOVIC

1. nagrada knjigo Jurija Pivka: Pohorje prejme
Karl KOTNIK
2. nagrada knjigo Mimi Malenšek: Plamenica prejme
Lejla VRENČUR
3. nagrado knigo Ota Vogrina – Odtisni sem grafiko prejme
Marija CAFUTA
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